
HIRDETÉSEK 

2020. június 21 – 28. 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 12. VASÁR-

NAP 

8.00 

10.30 

18.00 

† Alajos férj, édesapa, nagyapáért 

† Szabó és Horony szülők, nagyszülőkért 

† Jenő férj, édesapáért, valamint Paula és Frigyes 

szülőkért 
 

Hétfő Nolai Szt. Paulinusz 

püspök v. Fisher Szt. 

János püspök és vérta-

nú és Morus Szt. Ta-

más vértanú – e 

6.50 

7.00 

13.00 

Jézus Szíve Litánia 

pro populo 

Horváth Zoltán temetése (új) 
 

Kedd 
 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

† Béla és Teréz szülőkért 
 

Szerda 
KERESZTELŐ SZT. 

JÁNOS SZÜLETÉSE – 

FÜ 

13.00 

17.40 

18.00 

Lunzer Zsuzsanna temetése (új) 

Jézus Szíve ájtatosság 

† László és Anna szülőkért, valamint élő és † 

hozzátartozókért 
 

Csütörtök 
 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

élő gyermekekért és családjaikért 
 

Péntek Alexandriai Szt. Cirill 

püspök és egyháztaní-

tó v. Szt. Josemaria 

Escrivá de Balaguer 

áldozópap – e 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

† édesapáért, valamint élő Lászlóért és Katalinért 
 

Szombat 

Szt. László király – Ü 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

a június hónapban eltemetettekért: Puszter 

Mátyás, Morvay Gyula, Méhes Ágostonné Éliás 

Rozália, Blümmel Zoltáné Mayer Irén, Dr. Ács 

Vincéné Zwickl Ilona, Dr. Resch István Béla, 

Horváth Zoltán, Lunzer Zsuzsanna (Légrádi) 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 13. VASÁR-

NAP 

8.00 

10.30 

16.00 

† Károly és Gizella szülők, nagyszülőkért 

† Sántha Lászlóért és édesapjáért 

Városunk elöljáróiért és a fegyveres testületek, 

valamint a katasztrófavédelem tagjaiért 
 

FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Júniusban hétfőnként 6.50-kor elimádkozzuk a Jézus Szíve-litániát, keddtől szombatig pedig 

a szentmisék előtt 17.40-kor Jézus Szíve ájtatosságot tartunk. Akik megtehetik, vegyenek részt 

ezeken a közös imaalkalmakon is, illetve otthonaikban csatlakozzanak hozzánk! 



• Vasárnap (június 28.) délután 16.00 órakor emlékezünk meg szentmise keretében Szent Lász-

ló királyunkról. A szentmisét városunk vezetőiért, a fegyveres testületek és a katasztrófavédelem 

tagjaiért Böcskei Győző a Győri Székesegyház plébánosa, ezüstmisés lelkipásztor mutatja be, 

ezt követően a Szent László szobornál megemlékező koszorúzási ünnepséget tartunk váro-

sunk elöljáróival, ahol ünnepi beszédet mond Zsódi Viktor SchP igazgató. 

• A hitoktatóink jóvoltából az idei nyáron is megszervezzük a plébániai napközis tábort. 

Ezzel szeretnénk egy kicsit segíteni azon szülőknek, akik nem vagy nehezen tudják megoldani 

gyermekük felügyeletét a vakáció idején. A táborba a kisiskolásokat (1-4. évfolyam) várjuk 

2020. július 27 és 31 között reggel 8 órától 16.00 óráig. Jelentkezni június 30-ig lehet a hit-

oktatóknál vagy a plébánián hivatali időben. A tábor költsége 10.000 Ft, mely a háromszori ét-

kezést is tartalmazza (tízórai, ebéd, uzsonna). 

• Felhívom a kedves testvérek figyelmét, hogy a második félévben még több lehetőség van 

hétköznapi szentmisék mondatására. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti munkáját, avagy nyári pihenését! 

Bodó Zoltán plébános 

 


