
 

• Újra elkezdtük a felnőtt katekéziseket, de egy újabb 

lehetőséget is biztosítok, mégpedig megismerkedhe-

tünk a Szentírással. Így minden szerdán lesz felnőtt 

katekézis, de az egyik héten a katekizmussal foglalko-

zunk (páratlan hét), vagyis folytatjuk hitismereteink 

elmélyítését, a másik héten pedig bibliaismereteinket 

gyarapítjuk (páros hét). Mindkét közösségi együttlétre 

mindenkit szeretettel várok! A pontos időpontok a fa-

liújságon olvashatók! Most még a templomban talál-

kozunk.   

• Szerdán (szeptember 15.) tehát elkezdjük bibliais-

mereteink bővítését a felnőtt katekézis keretében, 

mégpedig 18.45-től itt a templomban. Mindenkit 

szeretettel várok! 

• Ahogy azt már a nyár közepén hirdettük, egyház-

községünk karitászcsoportja befőtt vásárt szervez. 

Szeptember 25-26-án, azaz szombaton és vasárnap, a 

szentmisékhez kötve várják a felajánlásokat. Hozhat-

nak befőtteket, lekvárokat, savanyúságokat, házi ké-

szítésű, tartós termékeket a bejárattal szemben lévő 

oltárhoz. Ezeket a következő hét vasárnapján, azaz 

október 3-án, a délelőtti szentmisék alkalmával lehet 

megvásárolni a templom előtti téren. Az így befolyt 

összeget a köztünk élő rászorulók javára fordítják. 

• Még a héten jelentkezhetnek azok a kilencedikese-

ket, akik szeretnének bérmálkozók lenni, a sekrestyé-

ben, illetve a plébánián átvehető jelentkezési lap ki-

töltésével, egy rövid motivációs levél megírásával és a 

hetedikes, illetve nyolcadikos szentmisenaplóval. A 

felkészülést havonta egy szombat délelőtt, amiről ér-

tesítést küldök a megadott elérhetőségeken. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő 

heti munkáját, avagy tanulását! 

Bodó Zoltán, plébános 

 

Ima a menekültekért 

Ó, Jézus, Mária fia! 

Épp, hogy megszülettél, máris menekülnöd kellett, 

hogy mentsd az életedet. A hazájukból elűzött ártatla-

nok sorsában osztoztál. Kitelepített lettél a kitelepítet-

tek között, menekült a menekültek között. Dicsőség Ne-

ked, aki azért jöttél, hogy közöttünk lakozzál, bűneink 

terhét hordozzad, sebeinket gyógyítsad! Eléd hozzuk 

most az üldözött keresztények millióit szerte a világon. 

Könyörülj azokon, akik fanatikus terrorszervezetek 

áldozataiként erőszakot szenvednek! Erősítsd azokat, 

akik vérükkel tesznek tanúságot Rólad! Tekints az af-

rikai és ázsiai tömegekre, akik otthonaikat, szeretteiket 

gyászolva menekülttáborok lakóiként tengetik életüket! 

Kérünk, adj Beléd vetett hitet és megtérést a békétle-

neknek! Aki élsz és Uralkodol mindörökkön örökké. 

Ámen.  

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. szeptember 19 - 25.  

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 
  

Hétfő Kim Taegon Szt. András áldo-

zópap, Csong Haszang Szt. 

Pál és társaik koreai vértanúk 

– E 

7.00 pro populo 
  

Kedd 
Szt. Máté apostol – Ü 

18.00 † Megyimori testvérekért 
  

Szerda 
  

18.00 † Bodnár szülőkért 
  

Csütörtök Pietrelcinai Szt. Pió áldozópap 

– E 
18.00 † Katalin édesanyáért 

  
Péntek Szt. Gellért püspök, vérta-

nú – Ü 
18.00 † Havasmezői Józsefért halálának 3. évfordulóján 

  
Szombat 

  

18.00 a szeptember hónapban eltemetettekért: Czvek 

Istvánné Radó Mária, Kalmár András, Gulyás Berta-

lanné Radák Mária, Varga Károlyné Molnár Irén, 

Egyed József Károly 
  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXVI. VASÁRNAP 
  

(ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜL-

TEK VILÁGNAPJA) 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 

  
18.00 

Mosonszolnok 
Kránitz és Horváth család † tagjaiért 
† Imre és Márta szülők, nagyszülőkért 
Hanti Hanna, Arnhoffer Nolan Balázs és Szűcs Bíbor-

ka keresztelője 
† nagyszülőkért 
  


