
HIRDETÉSEK 

2020. június 28 – július 5. 
 

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 
 

Hétfő SZENT PÉTER ÉS SZENT 

PÁL APOSTOLOK – FÜ 

6.50 

7.00 

Jézus Szíve Litánia 

pro populo 
 

Kedd A római Egyház első 

szent vértanúi – e 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

† József testvérért 
 

Szerda 
 

18.00 † Tibor férjért, valamint † Tiborka és † Kilián fia-

iért 
 

Csütörtök 
Szűz Mária látogatá-

sa Erzsébetnél – Ü 

15.00 

17.00 

18.00 

Markó Lajosné Ágnes temetése (új) 

SZENTÓRA 

papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek 
Szent Tamás apostol 

– Ü 

17.00 

18.00 

GYÓNTATÁS 

† kereszt- és bérmaszülőkért, † rokonokért, is-

merősökért, jótevőkért 
 

Szombat Portugáliai Szent Er-

zsébet – e 

18.00 † Labricz Antalért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 14. VASÁR-

NAP 

8.00 

 

10.30 

18.00 

† gyermekekért, valamint † szülők, nagyszülő-

kért 

Kaczor család élő és † tagjaiért 

† Pályi Pálért és felesége Emíliáért 
 

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

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

László királyunkról. A szentmisét városunk vezetőiért, a fegyveres testületek és a katasztrófa-

védelem tagjaiért Böcskei Győző a Győri Székesegyház plébánosa, ezüstmisés lelkipász-

tor mutatja be, ezt követően a Szent László szobornál megemlékező koszorúzási ünnep-

séget tartunk városunk elöljáróival, ahol ünnepi beszédet mond Zsódi Viktor SchP igazga-

tó. 

• Hétfőn 6.50-kor elimádkozzuk a Jézus Szíve-litániát, kedden pedig a szentmise előtt 17.40-

kor megtartjuk utolsó Jézus Szíve ájtatosságunkat. Akik megtehetik, vegyenek részt ezeken a 

közös imaalkalmakon is, illetve otthonaikban csatlakozzanak hozzánk! 

• Csütörtökön (július 2.), elsőcsütörtök lévén, szentségimádási órát tartanak kispapjaink 

templomunkban 17.00 órától papi és szerzetesi hivatásokért könyörögve, majd ezt követően a 



szentmisénket is erre a szándékra ajánljuk fel. Érezzük kötelességünknek a hivatásokért való 

könyörgést! 

• Pénteken (július 3.) elsőpéntek lévén, Varga Zoltán SchP atya gyóntat a szentmise előtt 

17.00 órától. Használjuk ki ezt a lehetőséget! 

• Vasárnap (július 5.) elsővasárnap lévén kispapjaink szentségimádási órát tartanak 15.00-

tól templomunkban, ezt követően rózsafüzér titokcsere lesz. 

• 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. 

• Miután lejár a Plébániai Tanácsadó Testület (PTT) mandátuma választást kell kiírni. Első 

körben mindenkinek lehetősége van jelölni tagokat a kiosztott, illetve a templom sekrestyéjé-

ben megtalálható útmutatás szerint, amely tartalmazza a jelölő cédulát is. Tagokat jelölni jú-

lius 19-ig lehet, ezt követően pedig összeállítjuk a választási listát. A választásokra augusztus 

8-9-én kerül sor a templomban. 

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

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

Bodó Zoltán plébános 

 

Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek – könyörögjetek érettünk! 


