
 

• Vasárnaptól (szeptember 4.) újra elkezdjük a 9:30-
as szentmise után az agapékat a plébánia udvarán. 
Mindenkit szeretettel várunk! Azon testvéreinket is 
várjuk korábban, akik egyébként a 11:00 órai szentmi-
sére jönnek.  

• Vasárnap (szeptember 4.), az iskolai év kezdetéhez 
kapcsolódva, a Szentlélek Úristen segítségét kérjük, 
hogy világosítsa meg a tanulók értelmét, adjon nekik 
bölcsességet, kitartást a jó eredmények eléréséhez. A 
Szentlélek hívó VENI SANCTE himnuszt a 11.00 
órakor kezdődő szentmisében imádkozzuk. Minden 
diákot szeretettel hívok és várok, különösen a hittano-
sokat! 

• Tisztelettel értesítem azokat a kilencedikeseket, akik 
szeretnének bérmálkozók lenni, hogy a sekrestyében, 
illetve a plébánián átvehető jelentkezési lap kitöltésé-
vel, egy rövid motivációs levél megírásával és a hetedi-
kes, illetve nyolcadikos szentmisenaplóval jelentkez-
hetnek 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 indítunk 
felkészítő tanfolyamot (katekumenátus), akiket nem 
kereszteltek meg gyermekkorukban vagy nem voltak 
elsőáldozók, illetve bérmálkozók. A tanfolyamról, 
szentségi felkészítőről a plébánián lehet érdeklődni, 
illetve a szentmisék előtt és után itt a templomban. 
Szeptember közepén szeretnénk elindítani a kurzust. 
Leginkább a házasságkötéshez és különösen kereszt-
szülőség vállalásához van szükség a szentségek pótlá-
sára. 

• Felhívom a Kedves Testvérek figyelmét, hogy szer-
dán és csütörtökön egész délelőtt hittanóráim vannak, 
így nem leszek elérhető ezeken a napokon a plébánián 
ebben a tanévben, de természetesen ügyfélfogadás 
továbbra is a szokott időben van. 

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

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

 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. szeptember 4 – 11.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXIII. VASÁR-

NAP 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
18.00 

Mosonszolnok + Tóth Emília Léna keresztelője 
† Teréz édesanya, nagymamáért, valamint élő és † hozzátartozókért 
Mikso, Markó, Frank és Printz családok élő és † tagjaiért 
Nógrádi Aliz Julianna, valamint Stipkovits Emma és Márk keresztelője 
† Rozália és Károly szülőkért, valamint † családtagokért 

Hétfő   7.00 pro populo 

Kedd   18.00 † szülőkért és hozzátartozókért 

Szerda Szt. Márk, Szt. István, 

Szt. Menyhért áldp., 

kassai vértanúk – Ü 

15.00 
18.00 

Horváth Sándor József temetése (régi) 
† József édesapa, nagyapáért 

Csütörtök Szűz Mária születése 

(Kisboldogasszony) – 

Ü 

18.00 élő és † papjainkért és püspökeinkért, valamint a megfogant magzato-

kért 

Péntek 
Claver Szt. Péter áldp. – e 18.00 hálából házassági évfordulón 

Szombat 

  

16.00 
17.00 
18.00 

Horváth Dániel – Pénzes Lilla házasság 
Bognár Dávid – Tamás Gréta házasság 
hálából 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXIV. VASÁR-

NAP 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Róbert férjért, † szüleiért és hozzátartozóiért 
† szülőkért 
† Anna testvérért és családjáért 


