
 

• A mai vasárnappal elkezdődött a Nemzetközi Euc-

harisztikus Kongresszus, amely az egész katolikus 

világ egyik kiemelkedő eseménye, de különösen ha-

zánknak egy nagy ajándék. Tudom, hogy a hét folya-

mán közösségünkből is többen elzarándokolnak Buda-

pestre. A nyitó szentmisén ott lesz egy elsőáldozónk, 

lesznek tőlünk önkéntes segítők is és nem utolsó sor-

ban templomunk énekkara is szolgál majd a záró 

szentmisén, melyet a Szentatya celebrál. Itthon is sze-

retnénk aktív részt vállalni e kegyelmi eseményből, 

ezért kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 

a szentmisék után félórás csendes szentségimá-

dásban mi is csatlakozunk a kongresszushoz, mint 

csendes, imádkozó közösség, hogy a kongresszus való-

ban kegyelem forrása legyen fővárosunk, egész ma-

gyar nemzetünk, Európa és a világ számára.  Ezen a 

héten tehát így készüljünk a hétköznapi esti szentmi-

sékre!  

• Szerdán (szeptember 8.) a szentmisét megelőzően 

17.00 órakor, cserkészeink egy úrnapi misztériumjá-

tékot adnak elő itt a templomban, amellyel majd a 

NEK-en is bemutatkoznak a szombati napon. Ezzel a 

kis előadással városunk is hozzájárul a NEK program-

jához. 

• Tisztelettel értesítem azokat a kilencedikeseket, 

akik szeretnének bérmálkozók lenni, hogy a sekres-

tyében, illetve a plébánián átvehető jelentkezési lap 

kitöltésével, egy rövid motivációs levél megírásával és 

a hetedikes, illetve nyolcadikos szentmisenaplóval 

jelentkezhetnek a szentségi felkészítőre szeptember 

26-ig, mert utána elkezdjük a felkészülést havonta 

egy szombat délelőtt. 

• Ugyancsak jelzem, hogy a hitoktatók a hittanórákon 

minden harmadikos gyermeknek kiosztanak elsőáldo-

zásra 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. 

• 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. 

• Felhívom a Kedves Testvérek figyelmét, hogy szept-

ember 1-től változtak 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. szeptember 5 - 12.  

Vasárnap 

Évközi XXIII. vasárnap 

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 

  

Hétfő 
  

7.00 

  

pro populo 

  

Kedd Szt. Márk, István, Meny-

hért áldozópapok, kassai 

vértanúk – Ü 

18.00 † Megyimori Mátyás és Hanaszek Erzsébet szülők, 

nagyszülőkért 

  

Szerda 

Szűz Mária születése 

(Kisboldogasszony) – Ü 

15.00 

17.00 

18.00 

Gulyás Bertalanné Mária temetése (régi) 

Úrnapi misztériumjáték – cserkészek előadása 

† Galántai Károly és Megyimori Piroska szülők, nagy-

szülőkért 

  

Csütörtök 
Claver Szt. Péter áldozópap – e 

18.00 Tóth család élő és † tagjaiért 

  

Péntek 
  

18.00 † Jolán és Lukács keresztszülőkért 

  

Szombat 
  

18.00 † Róbert férjért, † szüleiért és hozzátartozóiért 

  

Vasárnap 

Évközi XXIV. vasárnap 

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Sándor és Rozália szülőkért 

† Géza és Margit szülőkért 

Németh Emma Nara keresztelője 

† József férj, édesapa, nagyapáért 

  


