
HIRDETÉSEK 

2020. augusztus 9 – 16. 
 

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 
 

Hétfő Szent Lőrinc diakó-

nus, vértanú – Ü  

7.00 

15.00 

pro populo 

Kovács Zoltán temetése (régi) 
 

Kedd Szt. Klára szűz – E 18.00 † Ilona és Lajos szülők, nagyszülőkért 
 

Szerda 
Chantal Szt. Johanna 

Franciska szerzetesnő 

– e 

14.00 

18.00 

18.30 

Légrádi Manóné Irén temetése (régi) 

† édesapáért 

Székelyhidi István Imre – Farkas Éva házasságk. 
 

Csütörtök Boldog XI. Ince pápa – 

E 

18.00 

 

† Valéria és Péter szülők, nagyszülőkért 
 

Péntek Szt. Maximilián Mária 

Kolbe áldozópap, vér-

tanú –E  

18.00 † Jenő, Jolán, Gyula és Emma nagyszülőkért – 

előesti szentmise 
 

Szombat SZŰZ MÁRIA MENNY-

BEVÉTELE (NAGYBOL-

DOGASSZONY) – FÜ 

PARANCSOLT ÜNNEP!!! 

8.00 

 

18.00 

† Éva feleség, édesanyáért és † András édesapa, 

felnőtt gyermekért 

† édesapa, nagyapáért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 20. VA-

SÁRNAP 

8.00 

10.30 

11.30 

 

18.00 

† nagyszülőkért és családtagokért 

Tóth család élő és † tagjaiért 

Cseh Benett Zétény, Sebestyén Lara Mia, Molnár 

Zsombor és Pleier Dominik keresztelője 

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

• 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 15-én, azaz szombaton, Nagyboldogasszony parancsolt ünnepén, reggel 8-

kor is lesz szentmise templomunkban. Az esti szentmise után – a hagyományokhoz hűen – 

körmenetben elmegyünk az Akócsmalmi Mária-szoborhoz. Ne feledkezzünk el a szentmisén 

való részvételről, hogy méltón ünnepeljük meg a Szűzanya mennybevétele főünnepét! 

• Már előre jelzem, hogy augusztus 20-án, Szent István királyunk főünnepén, reggel 8 

órakor és este 18 órakor lesz szentmise templomunkban. Az esti szentmise keretében 

adunk hálát az új kenyérért. Megáldjuk azt, majd a szentmise után szétosztjuk a Kedves Test-

véreknek. Az egy kenyérből való részesedés kifejezi együvé tartozásunkat. Mivel a mosoni vá-

rosrészben lesz a városi megemlékezés ünnepi szentmisével, ezért DÉLELŐTT NEM LESZ 



SZENTMISE TEMPLOMUNKBAN. Magam is a mosoni templomban veszek részt a 9.45-kor 

kezdődő koncelebrált szentmisén. 

• Szintén előre jelzem, hogy augusztus 22-én, a Boldogságos Szűz Mária Királynő – temp-

lomunk patrónájának – ünnepén, egész napos szentségimádás lesz templomunkban. A 

nap programjáról részletesebben majd a következő vasárnap olvashatunk. Addig is kérem, 

hogy akik vállalnának egy-egy félórát a szentség őrzésére, iratkozzanak fel a sekrestyében lévő 

lapon. 

• 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. 

• Egyházközségünk karitászcsoportja idén is meghirdeti iskolakezdési akcióját. Jövő szom-

baton és vasárnap és az azt követő hétvégén (augusztus 15-16., valamint 22-23.) fogadjuk a 

templom bejáratával szemben lévő oltárnál az felajánlásokat. Olyan jó állapotban lévő iskola-

táskát, tornazsákot várunk, amelyre gyermeküknek már nincs szüksége, de másnak még al-

kalmas lehet a tanévre. Az adományok kiválasztásánál gondoljanak arra, hogy saját gyerme-

kükön, unokájukon szívesen látnák-e. Akinek már nagyobbacska a gyermeke, vagy éppen még 

nem jár iskolába, hozhat új színes ceruzát, grafitceruzát, tollat, radírt, filctollkészletet stb. is. 

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

és részletes program a faliújságon olvasható. 

• Augusztus 15-én Veres András megyéspüspök a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise kere-

tében diakónussá szenteli Simon Dávid papnövendéket a győri Nagyboldogasszony-

székesegyházban. Imádkozzunk a szentelendőért! 

• 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 


