
HIRDETÉSEK 

2020. szeptember 20 – 27. 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 25. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.00 

10.30 

11.30 

18.00 

† Mária és Imre szülőkért és † Erzsébet testvérért 

† Mária és Vilmos szülők, nagyszülőkért 

Horváth és Kránitz család † tagjaiért 

Miklós Dávid keresztelője 

† Ferenc testvérért 
 

Hétfő Szt. Máté apostol – 

Ü 

7.00 

 

NEM LESZ SZENTMISE!!! 
 

Kedd  18.00 élő és † családtagokért 
 

Szerda Pietrelcinai Szt. Pió 

áldozópap – E 

18.00 † Katalin édesanyáért 
 

Csütörtök Szt. Gellért püspök, 

vértanú – Ü 

18.00 † Károly férjért, † Gyula sógorért, valamint † szü-

lők, nagyszülők, dédszülőkért 
 

Péntek 

 

14.00 

15.00 

18.00 

Hajba Csilla Anita temetése (régi) 

Kóta Antalné temetése (régi) 

† Havasmezői Józsefért 
 

Szombat 

Szt. Kozma és Damján 

vértanúk – e 

9.00 

15.00 

18.00 

elsőáldozók gyóntatás (Bolyai+ipartelep) 

elsőáldozás (Bolyai+ipartelep) 

a szeptember hónapban eltemetettekért: 

Kercsik Istvánné Vincze Otília, Hartmann Attilá-

né Farkas Erzsébet, Bognár Lászlóné Vitéz Júlia, 

Szalai Ferdinándné Horváth Katalin, Ale Dezső, 

Rákóczi Józsefné Németh Mária Róza, Hatt Já-

nosné Krämer Judit Teréz, Szabad Emilné Sze-

denics Márta, Keszei Józsefné Kovács Klára, Haj-

ba Csilla Anita, Kóta Antalné, 
 

Vasárnap ÉVKÖZI 26. VASÁR-

NAP 

A SZENTÍRÁS VASÁR-

NAPJA 
(elvándorlók és me-

nekültek világnapja) 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† Márta és Imre szülőkért 

ad intentionem dantis 

† Kaberta Károly testvérért 

† családtagokért 

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

• Hétfőn (szeptember 21.) NEM LESZ SZENTMISE!!! 

• Ahogyan azt már korábban hirdettük, egyházközségünk karitászcsoportja befőtt vásárt szer-

vez. Szeptember 26-án és 27-én, azaz szombaton és vasárnap a szentmisékhez kötve várják a 

felajánlásokat. Hozhatnak befőtteket, lekvárokat, savanyúságokat, házi készítésű, tartós ter-

mékeket a bejárattal szemben lévő oltárhoz. Ezeket a következő hét vasárnapján, azaz októ-



ber 4-én, a délelőtti szentmisék alkalmával lehet megvásárolni a templom előtti téren. Az így 

befolyt összeget a köztünk élő rászorulók javára fordítják. 

• Ezen a héten jelentkezhetnek még azok a kilencedikesek, akik szeretnének bérmálkozók 

lenni, a sekrestyében, illetve a plébánián megtalálható jelentkezési lap kitöltésével és egy rö-

vid motivációs levél megírásával a szentségi felkészítőre. A kezdésről sms-ben, illetve email-

ban értesítjük őket. 

• Ugyancsak jelzem, hogy a hitoktatók a hittanórákon minden harmadikos gyermeknek kiosz-

tottak/kiosztanak elsőáldozásra való felkészítővel kapcsolatos jelentkezési lapot, melynek a 

leadási határideje szeptember 30. Akik nem adják le ezt a lapot, úgy tekintjük, hogy nem 

óhajtják gyermekük elsőáldozásban való részesülését. 

• Még lehet jelentkezni a bodajki zarándoklatra. A zarándoklat költsége 6100 Ft/fő + a vacsora. 

Részletes program a faliújságon olvasható. Kérem, hogy mihamarabb jelezzük részvételi 

szándékunkat a plébánián hivatali időben és fizessük be az alapköltséget! 

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

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti munkáját, avagy tanulását! 

Bodó Zoltán plébános 

 

Az elsőáldozások és a bérmálás időpontja és a hozzá kapcsolódó események: 

A Bolyai és a Fekete iskola ipartelepi tagintézményének szeptember 26-án 15.00 órakor 

lesz az elsőáldozás és ugyanezen nap délelőtt 9.00 órakor lesz a gyerekek gyóntatása. 

Az Ujhelyi és a Fekete iskola Mofém telepi tagintézményének október 10-én 15.00 óra-

kor lesz az elsőáldozás és ugyanezen nap délelőtt 9.00 órakor lesz a gyerekek gyóntatása. 

A bérmálás október 17-én 10 órakor lesz és előtte pénteken este 18.40-kor lesz a bér-

málkozók gyóntatása, valamint a bérmálásra a próba. 

Az elsőáldozók és bérmálkozók szülei szerdán, csütörtökön és pénteken a szentmise előtt tudják 

elvégezni szentgyónásukat, illetve a gyóntatószéken feltüntetett időpontokban. 

Mind az elsőáldozásokon, mind pedig a bérmáláson CSAK A GYERMEK ÉS SZÜLEIK (tehát 

hárman) vehetnek részt. Lehetőleg használjunk maszkot! 


