
 

• Szerdán (szeptember 29.) folytatjuk a hitünkben 

való elmélyülést a felnőtt katekézis keretében, még-

pedig 18.45-től itt a templomban. Mindenkit szere-

tettel várok! 

• Csütörtökön (szeptember 30.) a szentmise előtt 

17.00 órától szentségimádási órát tartunk, melyben 

Fülöp Tamásért imádkozunk, akit pénteken szentel-

nek szerpappá/diakónussá Rómában. 

Tamás kedden utazott vissza Rómába, ahol lelkigyakorlattal készül 

diakónusszentelésére. Szeptember 24-én hagyományosan zarándok-

lattal indítják az idei tanévet a Collegium Germanicum et Hungari-

cum növendékei. Ezen a napon este kezdi meg a szentelési lelkigya-

korlatát, három magyar és egy horvát társával, akik szintén diakó-

nusjelöltek, illetve két német diakónussal, akik pappá szentelésük-

re készülnek fel a közel egy hetes csendes lelkigyakorlaton. Ezután 

szeptember 30-án este az ünnepélyes vesperás (esti dicséret) kereté-

ben tesz hitvallást valamit esküt, melyben hűséget fogad a pápának 

és saját Egyházmegyéjének. A vesperást a kollégium növendékeivel 

együtt imádkozza Kurt Koch bíboros, az Egység Pápai Tanácsának 

elnöke, aki másnap, azaz október 1-jén a 9 órakor kezdődő ünnepi 

szentmisében szenteli diakónussá és pappá a jelölteket a római 

Loyolai Szent Ignác templomban. Október 2-án, szombaton, az 

újonnan szentelt magyar diakónusok a Szent István vértanú kör-

templomban (Santo Stefano Rotondo) ünneplik hálaadó szentmisé-

jüket, melynek főcelebránsa és szónoka Palánki Ferenc, a Debrecen

-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora lesz. Tamás október 5-én tér 

vissza Tatára, szolgálati helyére, ahol immár a felszenteltség erejé-

ben és Isten bőséges kegyelmével megerősítve szolgálja a híveket, 

Isten nagyobb dicsőségére. A Szentelés követhető lesz a cgu.it/

ordinazione oldalon. 

Bízom abban, hogy sokunknak nagy öröm és az egész 

egyházközségnek nagy megtiszteltetés, hogy a mi 

Gondviselő Istenünk ebből a közösségből hívott meg 

immáron három fiatalt a papi hivatásra és közülük 

Tamás már a szentelés küszöbén áll. Örülnék, ha az-

zal is kifejeznénk örömünket, hálánkat és Tamás 

iránt érzett szeretetünket és felelősségünket, hogy 

ebben az órában (azaz csütörtökön 17.00-tól) együtt 

imádkozunk érte abban a templomban, ahol felnőtt és 

eddig is szolgált. 

• Pénteken (október 1.) elsőpéntek. Gyónási lehe-

tőséget biztosítok 16.45-től egészen a szentmise kez-

detéig. Használjuk ki ezt a lehetőséget! 

• Vasárnap (október 3.) a 9.30-kor kezdődő szentmi-

se keretében hálát adunk Istennek mindazért a sok 

terményért, amelyekkel megajándékozott bennün-

ket. Éppen ezért mindazok, akik szeretnék kifejezni 

hálájukat és szeretnék megáldatni terményeiket egy 

kosárban hozzanak kertjük gyümölcséből, zöldségéből 

vagy éppen saját termelői mézükből, hogy a szentmise 

után ünnepélyesen megáldhassuk azokat. Az így meg-

áldott gyümölcsöket, zöldségeket szétoszthatják csa-

ládtagjaik, barátaik között vagy éppen a hívek közös-

ségében. 

• Vasárnap (október 3.) szervezi meg plébániai kö-

zösségünk karitász csoportja a befőttvásárt azokból 

a befőttekből, amelyeket ezen a hétvégén összegyűjt. 

Az így befolyt összeget a köztünk élő rászorulók javá-

ra fordítják. 

• A csütörtöki miatt vasárnap nem lesz Szentóra, a 

rózsafüzér titokcsere csütörtökön lesz. 

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 26 - október 3.  

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 és Soma, Arnhoffer Nolan Balázs és Szűcs 

Bíborka keresztelője 

† nagyszülőkért 

Hétfő Páli Szt. Vince áldozópap – E 7.00 † Anna édesanyáért és Jenő édesapáért 

Kedd Szt. Vencel vértanú v. Ruiz 

Szt. Lőrinc és társai vértanúk 

– e 

18.00 † Anna és László szülőkért, valamint élő és † hozzátar-

tozókért 

Szerda Szt. Mihály, Szt. Gábor és 

Szt. Rafael főangyalok – Ü 

18.00 † Szidónia és Mihály szülők, nagyszülőkért  

Csütörtök Szt. Jeromos áldozópap és 

egyháztanító – E 

17.00 

18.00 

SZENTÓRA – Fülöp Tamásért 

az adakozó szándékára 

Péntek A Gyermek Jézusról nevezett 

(Lisieux-i) Szt. Teréz szűz és 

egyháztanító – E 

17.00 

17.30 

18.00 

GYÓNTATÁS, közben 

Rózsafüzér 

Hárs család † tagjaiért  

Szombat 
Szt. Őrzőangyalok – E 

17.30 

18.00 

Rózsafüzér 

élő és † családtagokért  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXVII. VASÁRNAP 
  

(TERMÉNYÁLDÁS) 

8.00 

9.30 

  

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Gizella és Imre szülőkért, † Imre és István testvére-

kért, valamint † György férj, édesapa, nagyapáért 

† Anna feleség, édesanya, nagymamáért 

Nánay Lea keresztelője 

† Czigány József férj, édesapa, nagyapáért  


