HIRDETÉSEK
2020. július 12 – 19.
Vasárnap

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

Hétfő
Kedd
Szerda

Szt. Henrik – e
Lellisi Szt. Kamill – e
Szt. Bonaventura püspök és egyháztanító –
E

Csütörtök
Kármelhegyi Boldogasszony - e

Péntek

Szombat

Szt. Zoerárd-András és
Benedek remeték v.
Boldog Gojdics Pál
püspök és vértanú – e
Szt. Hedvig királynő –
E

Vasárnap

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
FÜ=főünnep

Ü=ünnep

8.00 † Julianna és Antal szülők, nagyszülőkért
10.30 † férj, édesapa, nagyapáért, valamint a család élő
és † tagjaiért
18.00 † Erzsébet testvér, édesanyáért
7.00 pro populo
18.00 † Bognár Balázsért
18.00 élő Józsefekért és Attiláért

15.00 Horváth Endréné Klára temetése (régi)
18.00 † Anghei, Burián, Kovács és Stergerits családtagokért
15.00 Magyar Pál Ernő temetése (régi)
18.00 élő és † családtagokért

18.00 † Levente felnőtt gyermekért
8.00 † Jusztina és István szülőkért
10.30 † Anna édesanya, nagymamáért és † családtagokért
11.30 Glaser Martin keresztelője
18.00 † József férj, édesapa, nagyapa, dédapáért

E=kötelező emléknap

e=nem kötelező emléknap

pro populo=a hívekért

• Plébániánk karitász csoportja gyűjtést rendez a Böjte Csaba testvér által működtetett gyergyószentmiklósi Szent Anna Otthon javára. A Kedves Hívek jövő szombaton és vasárnap (07.
18-19.), a szentmisék után helyezhetik el pénzadományukat a hátsó kisasztalnál lévő karitászos adománygyűjtőbe. Ez független a szentmise perselyadományától. Az összegyűjtött pénzből – ahogy az elmúlt években is – élelmiszert vásárolnak, és azt augusztus 4-én eljuttatják a
Szent Anna Otthonba.
• Miután lejár a Plébániai Tanácsadó Testület (PTT) mandátuma választást kell kiírni. Első
körben mindenkinek lehetősége van jelölni tagokat a már kiosztott, illetve a templom sekrestyéjében (szentélyrácson) megtalálható útmutatás szerint, amely tartalmazza a jelölő cédulát
is. Tagokat jelölni július 19-ig lehet, ezt követően pedig összeállítjuk a választási listát. A választásokra augusztus 8-9-én kerül sor a templomban.
• Plébániánk repülős zarándoklatot hirdet 2020. október 26-30. között az olaszországi San
Giovanni Rotondoba Pietrelcinai Szt. Pio atya sírjához, valamint a környék kulturális em-

lékeinek felkutatására. Plakát a faliújságon, bővebb információ pedig a plébánián kapható hivatali időben.
• 2020. szeptember 5-én, szombaton 10 órai kezdettel Veres András győri megyéspüspök hálaadó szentmisét mutat be a jubiláló házaspárok részvételével a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban, melyre szeretettel hívja és várja azokat a házaspárokat,
akik római katolikus templomban történt házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5.,
10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60., 65.). Jelentkezni augusztus 9-ig lehet a lakóhely szerint illetékes plébánián. A szentmisét követően a főpásztor vendégül látja a jubiláló házaspárokat a Püspökvár udvarán.
Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért!
Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti munkáját, avagy nyári pihenését!

Bodó Zoltán plébános

