
 

• Szerdán (szeptember 1.) Madassery Benvin Sebastian 
SVD (verbita) atya, a Pápai Misszió vezetője tart lelki fel-
készülést a NEK-re 16.00 órától a Szent Kereszt-
kápolnában. Mindenkit szeretettel várnak és a magam 
részéről is szívesen ajánlom a részvéelt. Bővebb informá-
ció a hirdetőtáblán olvasható.  

• Csütörtökön (szeptember 2.) elsőcsütörtök lévén, 
szentségimádási órát tartunk templomunkban 17.00 
órakor, melyben papi és szerzetesi hivatásokért könyör-
günk, majd ezt követően a szentmisét is erre a szándékra 
ajánljuk fel. Buzdítok mindenkit a közös imádságra! 

• Pénteken (szeptember 3.) elsőpéntek. Gyónási lehető-
séget biztosítok a templomban 17.00 órától egészen a 
szentmise kezdetéig. Használjuk ki ezt a lehetőséget! 

• Szombaton (szeptember 4.) – minden valószínűség sze-
rint – vendégeink lesznek az esti szentmisén páran a 
Habsburg család Magyaróvárról elszármazott tagjai közül, 
hogy megemlékezzenek Isabella Hedwig Franziska Na-
talia von Croÿ-Dülmen főhercegnéről halálnak 90. év-
fordulóján († 1931. szeptember 5.), aki templomunk krip-
tájában van eltemetve. 

• Vasárnap (szeptember 5.), az iskolai év kezdetéhez kap-
csolódva, a Szentlélek Úristen segítségét kérjük, hogy vilá-
gosítsa meg a tanulók értelmét, adjon nekik bölcsességet, 
kitartást a jó eredmények eléréséhez. A Szentlélek hívó 
VENI SANCTE himnuszt a 11.00 órakor kezdődő szent-
misében imádkozzuk. Minden diákot szeretettel hívok és 
várok, különösen a hittanosokat! 

• Olyan egyetemistáknak, illetve felnőtteknek indí-

tunk felkészítő tanfolyamot (katekumenátus), akiket 

nem kereszteltek meg gyermekkorukban vagy nem 

voltak elsőáldozók, illetve bérmálkozók. A tanfolyam-

ról, szentségi felkészítőről a plébánián lehet érdeklőd-

ni, illetve a szentmisék előtt és után itt a templom-

ban. Szeptember közepén szeretnénk elindítani a kur-

zust. Leginkább a házasságkötéshez és különösen ke-

resztszülőség vállalásához van szükség a szentségek 

pótlására. 

• A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje 

szeptember 4-én 10.00 órakor kezdődik a Püs-

pökvár udvarában. Mivel a regisztrált házaspárok 

számára név szerinti ülőhelyet biztosítanak, ezért ké-

rik, hogy legkésőbb 9:30-ra érkezzenek meg a 

helyszínre. Belépés a Püspökvár tornya alatt. Idő-

sebb vagy nehezen közlekedő családtagjaikat gépko-

csival felvihetik a Káptalandombra, de parkolási le-

hetőség itt nem áll rendelkezésre. A résztvevők 

nagy száma miatt ülőhelyet és emléklapot kizárólag a 

regisztrált házaspárok számára biztosítanak. 

• Felhívom a Kedves Testvérek figyelmét, hogy szept-

ember 1-től változnak a plébániai hivatali órák. Hétfő, 

szerda, csütörtök 8:30 – 12:30; péntek 15:00 – 17:30. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő 

heti munkáját, avagy nyári pihenését! 

Bodó Zoltán, plébános 

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. augusztus 29 - szeptember 5.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXII. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 

  
18.00 

Mosonszolnok 
† Mária és Imre szülőkért és † testvérekért 
† Ágnes édesanya, nagymamáért 
Takács Tege Bence, Budai Brendon Benedek és Tóth Iza-

bel Kíra keresztelője 
közös szándékra 

Hétfő 
  

7.00 
15.00 

pro populo 
Horváth Istvánné Som Jolán temetése (régi) 

Kedd   18.00 † Karolina és József szülőkért 

Szerda 
  

13.00 
18.00 

Czvek Istvánné Mária temetése (régi) 
† nagyszülőkért és dédszülőkért 

Csütörtök 
  

17.00 
18.00 

SZENTÓRA 
papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek 
Nagy Szt. Gergely pápa 

és egyháztanító – E 

13.00 
17.00 
18.00 

Kalmár András temetése (régi) 
GYÓNTATÁS 
† Ödön édesapáért 

Szombat Palermói Szt. Róza szűz 

– e 

18.00 † szülők, nagyszülőkért és † testvérekért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXIII. VASÁR-

NAP 

8.00 
9.30 

  
11.00 
12.00 
16.30 
18.00 

Mosonszolnok 
† Gizella és Lajos szülőkért, valamint † Sándor, Judit és 

Lajos testvérekért 
a Litresits család † tagjaiért 
Glaser Júlia és Bödő Mia keresztelője 
SZENTÓRA 
† szülőkért 


