
HIRDETÉSEK 

2020. augusztus 2 – 9. 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 18. VASÁR-

NAP 

8.00 

10.30 

11.30 

15.00 

18.00 

hálából 40. házassági évfordulón 

† Pál édesapa, nagyapáért, valamint † szülőkért 

Töröcsik Veronika Tünde keresztelője 

SZENTÓRA 

Litresits család † tagjaiért 
 

Hétfő 
 

7.00 

13.00 

pro populo 

Varga Ferenc temetése (régi) 
 

Kedd Vianney Szt. János 

Mária áldozópap – E 

18.00 † Katalin és János szülők, nagyszülőkért 
 

Szerda Szűz Mária Római Fő-

templomának felszen-

telése (Havas Boldog-

asszony) – e 

18.00 † szülőkért 
 

Csütörtök 
Urunk színeváltozá-

sa – Ü 

17.00 

18.00 

 

SZENTÓRA 

papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek Szt. II. Szixtusz pápa 

és társai vértanúk v. 

Szt. Kajetán áldozópap 

– e  

17.00 

18.00 

GYÓNTATÁS 

a rózsafüzér társulat † tagjaiért, valamint élő csa-

ládtagokért 
 

Szombat Szt. Domonkos ál-

dozópap – E 

16.00 

18.00 

Strauss Zsolt – Brunner Vivien házasságkötése 

† Teréz és Béla szülőkért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 19. VASÁR-

NAP 

8.00 

10.30 

11.30 

18.00 

† szülőkért és hozzátartozókért 

† édesanya, nagymama, dédmamáért 

Horváth Henrik keresztelője 

† József férj, édesapa, nagyapa, dédapáért 
FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Vasárnap (augusztus 2.) elsővasárnap lévén szentségimádási órát tartunk templomunk-

ban 15.00 órától, majd ezt követően rózsafüzér titokcsere lesz. Mindenkit szeretettel várunk! 

• Csütörtökön (augusztus 6.) elsőcsütörtök lévén, szentségimádási órát tartunk templo-

munkban 17.00 órakor, melyben papi és szerzetesi hivatásokért könyörgünk a kispapjaink 

vezetésével, majd ezt követően a szentmisét is erre a szándékra ajánljuk fel. Buzdítok min-

denkit a közös imádságra! 

• Pénteken (augusztus 7.) elsőpéntek. Gyónási lehetőséget biztosítok a szentmise előtt 

17.00 órától egészen a szentmise kezdetéig. Használjuk ki ezt a lehetőséget! 



• Vasárnap és annak előestéjén (augusztus 8-9.) a szentmisék után választhatjuk meg az el-

következendő 5 évre a Plébániai Tanácsadó Testület tagjait. A jelöltek listája a faliújságon 

megtalálható. 

• Augusztus 22-én immár 17. alkalommal szervezik meg a Hegyeshalmi Lelkinapot. Plakát és 

részletes program a faliújságon olvasható. 

• 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 hi-

vatali időben. Részvételi szándékukat augusztus 9-ig jelezzék a sekrestyében vagy a plébáni-

án. 

• 2020. szeptember 5-én, szombaton 10 órai kezdettel Veres András győri megyéspüs-

pök hálaadó szentmisét mutat be a jubiláló házaspárok részvételével a győri Nagy-

boldogasszony-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 lakó-

hely szerint illetékes plébánián. A szentmisét követően a főpásztor vendégül látja a jubilá-

ló 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 


