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HIRDETÉSEK 
2020. 09. 13. 

 

 

VASÁRNAP 

szept. 13. 

 

11.00 
      ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 

+Jenei Vince és felesége Anna, Monostori János, valamint élő és 

+csal. tagok. Mai gyűjtésünket a szentföldi keresztények javára továbbítjuk. 

KEDD 

szept. 15. 

 

  8.00 

      A Fájdalmas Szűzanya – E. 

A Varga és a Sziveri család élő és +tagjai 

SZERDA 

szept. 16. 

 

10.00 

       

Halva fekvő Juhász Jánosné Barna Anna 

CSÜTÖRTÖK 

szept. 17. 

 

18.00 

      Bellarmin Szent Róbert, Bingeni Szent Hildegárd – e. 

Igeliturgia 

PÉNTEK 

szept. 18. 

 

17.30 

       

Esküvő: Palotás Dániel és Lajkó Gabriella 

 

VASÁRNAP 

szept. 20. 

 

11.00 
      ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 

+Fekete Lajos hal. 1. évf.-ján, és neje Zsuzsanna hal. 11. évf.-ján, 

valamint élő és +csal. tagok 

 

 Újabb rendelkezéseket hozott a Püspökség a járvánnyal kapcsolatban: „A jelenlegi egészségügyi 

helyzetet figyelembe véve – írja a püspök atya –, fölhívom a figyelmet arra, hogy az áldoztatás csak 

kézbe történhet. Az áldoztatónak nincs joga fölülbírálni ezt a rendelkezést. Még akkor sem, ha az áldozó 

kéri, hogy őt nyelvre áldoztassák. Nincs joga kérni. … az áldoztatáskor fölsorakozó kisgyermekek 

homlokát nem lehet kereszttel megjelölni, nem lehet megsimogatni a fejüket. … .” A szájmaszk 

használata a templomban mindenképpen ajánlott. Újra bevezetjük, hogy csak minden második padba 

ülünk. Tisztelettel kérjük, hogy templomba lépés előtt mindenki használja a kézfertőtlenítőt! Egymás 

iránti felelősségtudatunk és szeretetünk kifejezője is, ha fertőtlenítjük a kezünket.  

 168 órás, vagyis egy hetes folyamatos szentségimádás lesz Szegeden, a jezsuiták Szent József 

templomában, amely ma este a fél 8-as szentmisével kezdődik, és a jövő vasárnap esti fél 8-as 

szentmisével zárul. Ez a hét lett volna az Eucharisztikus Kongresszus eredeti időpontja.  

 Őszi könyvvásár lesz a Kordában, Szegeden, ezen a héten hétfőtől szombatig. 20-70%-os 

kedvezménnyel vásárolhatók a megjelölt könyvek. Nyitva: H-P 9.00-17.00, Szo 9.00-12.00. 

 Most a szentmise után lesz a Plébániai Tanácsosok Testületének újraválasztása. A záró ének után 

minden 18. életévét betöltött zsombói katolikus kap egy szavazólapot, amin a jelöltek közül legföljebb 

9-et választhat a név előtti szám bekarikázásával vagy a számra tett „x” jellel. (Tehát kevesebbet 

bejelölhet, de többet nem, mert akkor érvénytelen a szavazata.) A kitöltött és kétszer félbehajtott 

szavazólapot a bejárat melletti urnába kell tenni. A szavazatokat a szavazás után mindjárt 

összeszámolja a sekrestyésből, kántorból és plébánosból álló bizottság. Holnap, hétfőn az eredményt 

plébános atya fölterjeszti a Püspökségre jóváhagyásra, majd a kinevezés megérkezése után alkalmas 

időben a tagok ünnepélyes ígéretet tesznek. 


