
 

• Hétfőn (szeptember 13.) nem lesz szentmise a templo-
munkban! 

• Kedden (szeptember 14.) a Szent Kereszt felmagasz-
talásának ünnepén szintén nem lesz szentmise templo-
munkban, mert ekkor van a Szent Kereszt-kápolna bú-
csúnapja és este 18.00 órakor ott lesz szentmise. Részle-
tesebb program a faliújságon és a honlapon. 

• Szerdánként újra elkezdjük a felnőtt katekéziseket, de 
egy újabb lehetőséget is biztosítok, mégpedig megismer-
kedhetünk a Szentírással. Így minden szerdán lesz felnőtt 
katekézis, de az egyik héten a katekizmussal foglalkozunk 
(páratlan hét), vagyis folytatjuk hitismereteink elmélyíté-
sét, a másik héten pedig bibliaismereteinket gyarapítjuk 
(páros hét). Mindkét közösségi együttlétre mindenkit sze-
retettel várok! A pontos időpontok a faliújságon és a hon-
lapon olvashatók! Most még a templomban találkozunk.  

• Szerdán (szeptember 15.) tehát folytatjuk a hitünkben 
való elmélyülést a felnőtt katekézis keretében, mégpe-
dig 18.45-től itt a templomban. Mindenkit szeretettel 
várok! 

• Vasárnap (szeptember 19.) a Háromtölgy-kápolnához 
zarándokolunk el, hogy az előző évekhez hasonlóan meg-
emlékezzünk a Fájdalmas Szűzanyáról. A szentmise 
15.00 órakor kezdődik, melynek celebránsa és szónoka 
Radnics Zoltán SchP, a magyaróvári piarista iskola taná-
ra és házfőnök. Előtte rózsafüzér is lesz. Plakát a hirdető-
táblán  és a honlapunkon olvasható. 

• Tisztelettel értesítem azokat a kilencedikeseket, akik 
szeretnének bérmálkozók lenni, hogy a sekrestyében, il-
letve a plébánián átvehető jelentkezési lap kitöltésével, 
egy rövid motivációs levél megírásával és a hetedikes, il-
letve nyolcadikos szentmisenaplóval jelentkezhetnek a 
szentségi felkészítőre szeptember 26-ig, mert utána el-
kezdjük a felkészülést havonta egy szombat délelőtt. 

• Ugyancsak jelzem, hogy a hitoktatók a hittanórákon 
minden harmadikos gyermeknek kiosztanak elsőáldozás-
ra való felkészítővel kapcsolatos jelentkezési lapot, mely-
nek 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. 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 tanulását! 

Bodó Zoltán, plébános 

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. szeptember 12 - 19.  

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  
  

Hétfő Győr – a székesegyház fel-

szentelése – Ü 
Aranyszájú Szt. János püspök 

és egyháztanító – E 

7.00 
  

NEM LESZ SZENTMISE! 
  

Kedd Szt. Kereszt felmagasztalá-

sa – Ü 
18.00 Szentmise a Szt. Kereszt-kápolnában! 

  
Szerda 

Fájdalmas Szűzanya – E 

13.00 
18.00 

Varga Károlyné Irén temetése (új) 
† Deli Imre, Nagy József és Horváth Brúnó lelkipásztorokért, 

a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért és a megfogant magzato-

kért 
  

Csütörtök Szt. Kornél pápa és Szt. Cipri-

án püspök, vértanúk – E 
18.00 † Mária és István szülők, nagyszülők, dédszülőkért 

  
Péntek Bellarmin Szt. Róbert püspök 

és egyháztanító, v. Bingeni 

Szt. Hildegárd apátnő és egy-

háztanító – e 

15.00 
18.00 

Egyed József Károly temetése (régi) 
† Szabó Margitért halálának 1. évfordulóján 
  

Szombat 
  

15.30 
18.00 

Fazekas Balázs – Papp Vivien házasság 
† Magyar Mihályért és a Magyar család † tagjaiért 
  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXV. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
15.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† József édesapáért 
hálából a Szűzanya közbenjárásával 
Schneider Diana Veronika keresztelője 
HÁROMTÖLGY-kápolna búcsúja 
† Anna testvérért és családjáért 
  


