
 

• Kedden (szeptember 13.), a Győri Székesegyház felszen-
telésének ünnepén püspöki szentmise lesz 10.00 órakor 
a székesegyházban, melynek végén új harangokat áld 
meg Püspök úr és kerülnek a bazilika tornyába. Mindenkit 
szeretettel várnak! Az egyházmegye papsága is részt vesz az 
ünnepen. 

• Szerdán (szeptember 14.) a Szent Kereszt felmagaszta-
lásának ünnepén egésznapos szentségimádás lesz a 
Szent Kereszt (olasz) kápolnában reggel 8.00 órától, 
majd 15.00 órakor Szentóra lesz és ezen a napon csak ott 
lesz szentmise 18.00 órakor. Mindenkit szeretettel várnak!   

• Vasárnap (szeptember 18.) délután a Háromtölgy-
kápolnához zarándokolunk el, hogy az előző évekhez ha-
sonlóan megemlékezzünk a Fájdalmas Szűzanyáról. A 
szentmise 15.00 órakor kezdődik, melynek celebránsa és 
szónoka Licz Csaba Zsolt újmisés, mosoni káplán. Előtte 
rózsafüzér is lesz14.30-tól. Plakát a hirdetőtáblán és a hon-
lapunkon megtalálható olvasható.  

• Tisztelettel értesítem azokat a kilencedikeseket, akik sze-
retnének bérmálkozók lenni, hogy a sekrestyében, illetve a 
plébánián átvehető jelentkezési lap kitöltésével, egy rövid 
motivációs levél megírásával és a hetedikes, illetve nyolca-
dikos szentmisenaplóval jelentkezhetnek a szentségi felké-
szítőre szeptember 26-ig, mert utána elkezdjük a felkészü-
lést havonta egy szombat délelőtt. 

• Ugyancsak jelzem, hogy a hitoktatók a hittanórákon min-
den harmadikos gyermeknek kiosztanak elsőáldozásra való 
felkészítővel kapcsolatos jelentkezési lapot, melynek a le-
adási határideje szeptember 30. Akik nem adják le ezt a 
lapot, úgy tekintjük, hogy nem óhajtják gyermekük elsőál-
dozásban való részesülését. 

• Olyan egyetemistáknak, illetve felnőtteknek indítunk fel-
készítő tanfolyamot (katekumenátus), akiket nem keresztel-
tek 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 külö-
nösen keresztszülőség vállalásához van szükség a szentsé-
gek pótlására. 

• Felhívom a Kedves Testvérek figyelmét, hogy az előttünk 
álló héten csak hétfőn lesz ügyfélfogadás a plébánián! 
Megértésüket köszönjük! 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a bete-
gekért és az elhunytakért! 

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

 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. szeptember 11 – 18.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXIV. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

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

Hétfő 
Szűz Mária szt. Neve – E 

7.00 
15.00 

pro populo 
Rácz Zoltán temetése (régi) 
  

Kedd Aranyszájú Szt. János pk és 
egyht. – E 

Győr – a székesegyház 
felszentelése – Ü 

10.00 
  

18.00 

ünnepi püspöki szentmise harangszenteléssel Győrben a Székes-
egyházban 
† Mária és István szülők, nagyszülők, dédszülőkért, valamint † Ist-
ván testvérért  
 

Szerda 
A Szent Kereszt felma-

gasztalása – Ü 

8.00 
15.00 
18.00 

Szentségkitétel – Szt. Kereszt (olasz) kápolna 
Szentóra – Szt. Kereszt (olasz) kápolna 
Szentmise – Szt. Kereszt (olasz) kápolna  
 

Csütörtök 

A Fájdalmas Szűzanya – E 

13.00 
15.00 
17.00 
18.00 

Molnár Tibor temetése (régi) 
Káldi Gáborné Erzsébet temetése (régi) 
IMAÓRA (Jézus Szíve Családja) 
† Soós Bálint testvérért és † Margit édesanya, nagymamáért  
 

Péntek Szt. Kornél pp és Szt. Cipri-
án pk, vért-k. – E 

18.00 † Géza édesapa, nagyapa halálának 10. évfordulóján, valamint † 
Magdolna édesanyáért és † Alajos testvérért  
 

Szombat 
Bellarmin Szt. Róbert pk és 

egyht. v. Bingeni Szt. Hildegard 
apátnő és egyht. – e 

15.00 
17.00 
17.00 
18.00 

Nagy Gergely Sándor – Gruber Alexandra ház. 
Olar Ottó – Bedő Bianka házasság 
Papp Márk – Nagy Cyntia házasság Mosonszolnok 
† Kalmár Andrásért és † szülőkért  
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXV. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
15.00 
18.00 

Mosonszolnok 
Cseri család élő és † tagjaiért 
† Márta és Imre szülőkért 
a Háromtölgy-kápolna búcsúja 
NEM LESZ SZENTMISE 


