
HIRDETÉSEK 

2020. augusztus 23 – 30. 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 21. VASÁR-

NAP 

8.00 

 

10.30 

11.30 

18.00 

† István és Erzsébet szülőkért és † hozzátartozó-

kért 

† szülőkért és testvérekért 

Gecsei Alíz keresztelője 

† Lajos és Ilona szülőkért és testvéreikért 
 

Hétfő 
Szt. Bertalan apostol 

- Ü 

7.00 

14.00 

15.00 

pro populo 

Almási Gyuláné Mária Anna temetése (régi) 

Berdár Ferenc temetése (régi) 
 

Kedd Szt. Lajos, v. Kalazanci 

Szt. József áldozópap – 

e 

18.00 † Csaba felnőtt gyermek, édesapáért 
 

Szerda  18.00 † Gyula férj, édesapáért 
 

Csütörtök 
Szt. Mónika – E 

18.00 

 

† Szabó Antalért, Ilona feleségéért és két gyer-

mekükért 
 

Péntek Szt. Ágoston püspök 

és egyháztanító – E 

18.00 † Karolina és József szülőkért 
 

Szombat 

Keresztelő Szt. János 

vértanúsága – E 

18.00 augusztus hónapban eltemetettekért: Varga 

Ferenc, Kovács Zoltán, Légrádi Manóné Nyikus 

Irén, Almási Gyuláné Weisz Mária Anna, Berdár 

Ferenc (Polgár György és Günther János evangé-

likus testvéreink) 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 22. VASÁR-

NAP 

8.00 

 

10.30 

 

11.30 

 

18.00 

† László és Anna szülőkért, valamint élő és † csa-

ládtagokért 

† Teréz édesanya, nagymamáért, valamint † szü-

lőkért 

Csörgő Flóra, Gegic Lancz Marcell és Melissa ke-

resztelője 

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

• Vasárnap (augusztus 30.) az esti szentmisét ismételten közös szándékra ajánljuk fel. 

Templomunkban a hátul kihelyezett pulpitusnál lehet szándékot kérni. A borítékra írjuk rá a 

szándékot és adományunkat helyezzük a borítékba, majd dobjuk a nyílásba. Ebben a szentmi-

sében mindazokért imádkozunk, akik kérik. 

• Ugyancsak vasárnapra (augusztus 30.) tervezzük a megújult PTT eskütételét a 18.00 óra-

kor kezdődő szentmisében, amennyiben megérkeznek a kinevező okiratok. A PTT megvá-

lasztott tagjainak névsorát a faliújságon megtaláljuk. 



• Plébániai közöségünk karitászcsoportja idén is megtartotta – az immár hagyományos – tan-

szergyűjtését. Köszönjük a Kedves Testvérek nagylelkű adományait! 

A tanszerosztásra hétfőn (augusztus 24.) és szerdán (augusztus 26.) 15.00 – 18.00 között 

kerül sor a Lotz Károly utcai Katolikus Közösségi Házban. Kérjük, hogy akik úgy érzik, 

gyermeküknek vagy unokájuknak szüksége lenne tanszerre, jöjjenek el, de feltétlenül hozza-

nak magukkal maszkot. Figyeljünk egymásra, tartsuk meg a megfelelő távolságot, és ha a 

szervezők kérik, az utcán várjunk türelmesen! Megértésüket köszönjük! Felhívhatjuk erre a 

lehetőségre a környezetünkben élő szegényebb családok figyelmét is. 

• Olyan egyetemistáknak, illetve felnőtteknek indítunk felkészítő tanfolyamot (katekumená-

tus), akiket nem kereszteltek meg gyermekkorukban vagy nem voltak elsőáldozók, illetve 

bérmálkozók. A tanfolyamról, szentségi felkészítőről a plébánián lehet érdeklődni, illetve a 

szentmisék előtt és után itt a templomban. Szeptember közepén szeretnénk elindítani a kur-

zust. Leginkább a házasságkötéshez és különösen keresztszülőség vállalásához van szükség a 

szentségek pótlására. 

• Szeptember 6-án, vasárnap, lesz 9.00 órakor a tanévkezdő szentmise, melynek keretében 

a Szentlélek Úristen segítségét kérjük, hogy világosítsa meg a tanulók értelmét, adjon nekik 

bölcsességet, kitartást a jó eredmények eléréséhez. Minden diákot szeretettel hívok és várok, 

különösen a hittanosokat! Ettől kezdve újra lesz 9.00 órakor szentmise. 

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

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

Bodó Zoltán plébános 


