
 

• Csütörtökön (szeptember 1.) 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! 
Ugyanakkor 17.00 órától a szentmise kezdetéig Fü-
löp Tamás atya gyónási lehetőséget is biztosít első-
péntekkel kapcsolatban! Használjuk ki ezt a lehetőséget 
is! 

• Pénteken (szeptember 2.) elsőpéntek. Gyónási lehe-
tőséget biztosítok a templomban 16.50-től 17.20-ig. 
Lehetőség szerint elsőcsütörtökön végezzük el havi 
szentgyónásunkat! 

• Vasárnaptól (szeptember 4.) újra elkezdjük a 9:30-as 
szentmise után az agapékat a plébánia udvarán. Min-
denkit szeretettel várunk! Azon testvéreinket is várjuk 
korábban, akik egyébként a 11:00 órai szentmisére jön-
nek. Csak a szentségi böjtre figyeljünk ebben az esetben!  

• Vasárnap (szeptember 4.), az iskolai év kezdetéhez 
kapcsolódva, a Szentlélek Úristen segítségét kérjük, hogy 
világosítsa meg a tanulók értelmét, adjon nekik bölcses-
séget, kitartást a jó eredmények eléréséhez. A Szentlélek 
hívó VENI SANCTE himnuszt a 11.00 órakor kezdő-
dő szentmisében imádkozzuk. Minden diákot szeretettel 

hívok és várok, különösen a hittanosokat! 

• Olyan egyetemistáknak, illetve felnőtteknek indítunk 
felkészítő tanfolyamot (katekumenátus), akiket nem ke-
reszteltek meg gyermekkorukban vagy nem voltak első-
áldozók, illetve bérmálkozók. A tanfolyamról, szentségi 
felkészítőről a plébánián lehet érdeklődni, illetve a szent-
misék előtt és után itt a templomban. Szeptember köze-
pén szeretnénk elindítani a kurzust. Leginkább a házas-
ságkötéshez és különösen keresztszülőség vállalásához 
van szükség a szentségek pótlására. 

• A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje szept-
ember 3-án 10.00 órakor kezdődik a Püspökvár ud-
varában. Mivel a regisztrált házaspárok számára név 
szerinti ülőhelyet biztosítanak, ezért kérik, hogy legké-
sőbb 9:30-ra érkezzenek meg a helyszínre. Belépés a 
Püspökvár tornya alatt. Idősebb vagy nehezen közleke-
dő családtagjaikat gépkocsival felvihetik a Káptalan-
dombra, de parkolási lehetőség itt nem áll rendelke-
zésre. A résztvevők nagy száma miatt ülőhelyet és em-
léklapot kizárólag a regisztrált házaspárok számára bizto-
sítanak. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 
betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti 
munkáját, avagy tanulását! 

 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. augusztus 28 - szeptember 4.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXII. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Szabó István és Horony Rozália szülőkért 

† Ágnes édesanya nagymama, dédmamáért 

Fazekas Balázs keresztelője 

közös szándék 

Hétfő Keresztelő Szt. János vértanú-
sága – E 

7.00 pro populo 

Kedd   18.00 † László és Anna szülőkért, valamint élő és † családtagokért 

Szerda   18.00 † Karolina és József szülőkért 

Csütörtök 
  

17.00 

18.00 

SZENTÓRA és GYÓNTATÁS 

papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek 

  

14.30 

18.00 

Horváth Róbertné Mária temetése (régi) 

† Varga Róbert férj, édesapa, nagyapáért és a Varga család † 

tagjaiért 

Szombat 

Nagy Szt. Gergely pp. és egyht. 
– E 

16.00 

17.00 

17.00 

18.00 

Tenk Tamás Zsombor – Fanatan Ioana Andreea házasság. 

Palenik Mihály – Pénzes Réka házasság. 

Mosonszolnok: Gősi Eszter Ágota – Mihalics Csaba házasság. 

† György testvérért, valamint élő és † családtagokért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXIII. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

  

11.00 

12.00 

  

18.00 

Mosonszolnok + Tóth Emília Léna keresztelője 

† Teréz édesanya, nagymamáért, valamint élő és † hozzátarto-

zókért 

Mikso, Markó, Frank és Printz családok élő és † tagjaiért 

Nógrádi Aliz Julianna, valamint Stipkovits Emma és Márk ke-

resztelője 

† Rozália és Károly szülőkért, valamint † családtagokért 


