
HIRDETÉSEK 

2020. augusztus 30 – szeptember 6. 
 

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 
 

Hétfő  7.00 pro populo 
 

Kedd  18.00 † családtagokért és rokonokért 
 

Szerda 

 

14.00 

15.00 

18.00 

Kercsik Istvánné Otília temetése (régi) 

Hartmann Attiláné Erzsébet temetése (régi) 

† nagyszülőkért 
 

Csütörtök 

Nagy Szt. Gergely pá-

pa és egyháztanító – E 

14.00 

15.00 

17.00 

18.00 

 

Bognár Lászlóné Júlia temetése (régi) 

Szalai Ferdinándné Katalin (régi) 

SZENTÓRA 

papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek 

 

15.00 

17.00 

18.00 

Ale Dezső temetése  

GYÓNTATÁS 

† férj, édesapáért – Rozália-kápolnában 
 

Szombat 

Kalkuttai Szt. Teréz 

szűz – e 

11.00 

 

16.00 

18.00 

Lőrinczi Attila – Vercseg Judit házasságkötése és 

Noel fiuk keresztelője 

Fördős Csaba – Czingráber Zsófia házasságkötése 

† Gizella és Lajos szülőkért, valamint † Sándor, 

Judit és Lajos testvérekért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 23. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.00 

10.30 

 

11.30 

18.00 

† József édesapáért 

† családtagokért 

† Rozália és Károly szülőkért és † családtagjai-

kért 

Szeredi Júlia keresztelője 

† Rozália feleség, édesanya, nagymamáért, vala-

mint † Bertalan és Hanák szülőkért, testvérekért 
FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Vasárnap (augusztus 30.) lesz a megújult PTT eskütétele a 18.00 órakor kezdődő szent-

misében. A PTT megválasztott tagjainak névsorát a faliújságon megtaláljuk. 



• Csütörtökön (szeptember 3.) elsőcsütörtök lévén, szentségimádási órát tartunk temp-

lomunkban 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 (szeptember 4.) elsőpéntek. Gyónási lehetőséget biztosítok a templomban 17.00 

órától egészen a szentmise kezdetéig. A szentmisénket azonban, mivel Palermói Szent Rozá-

lia szűz emléknapja lesz, 18.00 órakor a Rozália kápolnában mutatjuk be (Lotz K. u 2.). 

Előtte rózsafüzért imádkozunk 17.30-tól. A templomban ezen az estén nem lesz szentmise. 

• Vasárnap (szeptember 6.) az iskolai év kezdetéhez kapcsolódva, a Szentlélek Úristen segítségét 

kérjük, hogy világosítsa meg a tanulók értelmét, adjon nekik bölcsességet, kitartást a jó eredmé-

nyek eléréséhez. A Szentlélek hívó VENI SANCTE himnuszt a 9.00 órakor kezdődő szentmisében 

imádkozzuk. Minden diákot szeretettel hívok és várok, különösen a hittanosokat! Ettől kezdve újra 

lesz 9.00 órakor szentmise. 

• 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. 

• A jubiláns házaspároknak jelzem, akik jelentkeztek a győri szentmisére, hogy szíveskedjenek 

9.40-ig elfoglalni a helyüket a székesegyházban. 

• Az utazási irodával egyeztetve arra a döntésre jutottunk, hogy olaszországi zarándoklatun-

kat jövőre szervezzük meg, miután különféle megszorítások várhatók. Tervben van azonban 

egy egynapos gasztro-kulturális belföldi zarándoklat Bodjakra és környékére. Ezzel kapcsola-

tosan hamarosan bővebb tájékoztatást adok. 

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

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

Bodó Zoltán plébános 

A Győri Filharmonikus Zenekar Kamarazenekara 

Impulzusok 

címmel ad ingyenes hangversenyt 

2020. szeptember 07-én 18 órától 

a Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd 

Római Katolikus Templomban. 

Részletek csendülnek fel többek között Mozart, Bach, Tele-

mann, Händel és Vivaldi műveiből. 

Nagy szeretettel várunk mindenkit! 


