
 

• Vasárnap (szeptember 18.) délután a Háromtölgy-
kápolnához zarándokolunk el, hogy az előző évekhez 
hasonlóan megemlékezzünk a Fájdalmas Szűzanyáról. 
A szentmise 15.00 órakor kezdődik, melynek celeb-
ránsa és szónoka Licz Csaba Zsolt újmisés, mosoni 
káplán. Előtte rózsafüzér is lesz. Plakát a hirdetőtáb-
lán olvasható. Eső esetén a szentmise a templomban 
lesz. 

• Szerdán (szeptember 21.) újra elkezdjük felnőtt ka-
tekéziseinket, melyek keretében az egyik héten a Bib-
liával, a másikon a Katekizmussal foglalkozunk 18.45-
től a közösségi házunkban. Ezen a héten a Katekiz-
mussal folytatjuk. Az időpontok megtalálhatóak a fali-
újságon. Mindenkit szeretettel várok! 

• Ahogy azt már a nyár közepén hirdettük, egyházköz-
ségünk karitászcsoportja befőtt vásárt szervez. A fel-
ajánlásokat szeptember 24-25-én, azaz szombaton és 
vasárnap várják a szentmisékhez kötve. Hozhatnak 
befőtteket, lekvárokat, savanyúságokat, házi készítésű, 
tartós termékeket a bejárattal szemben lévő oltárhoz. 

Ezeket a következő hét vasárnapján, azaz október 2-
án, a délelőtti szentmisék alkalmával lehet megvásárol-
ni 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 kitöl-
tésével, egy rövid motivációs levél megírásával és a 
hetedikes, illetve nyolcadikos szentmisenaplóval. A 
felkészülést havonta egy szombat délelőtt, amiről érte-
sítést küldök a megadott elérhetőségeken. 

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

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő 
heti munkáját, avagy tanulását! 
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Hirdetések és liturgikus rend 
2022. szeptember 18 – 25.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXV. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
15.00 
18.00 

Mosonszolnok 
Cseri család élő és † tagjaiért 
† Márta és Imre szülőkért 
Szlavonics Lionel és Suhajda Benett keresztelője 
a Háromtölgy-kápolna búcsúja 
NEM LESZ SZENTMISE 

Hétfő 

Szt. Januáriusz pk. és vért. – e 

7.00 
13.00 
14.15 
15.00 

† Anna édesanyáért 
Falussy János temetése (új) 
Farkas Lajos temetési mise 
temetése - Mosonszolnok 

Kedd Kim Taegon Szt. András áldp., 
Csong Haszang Szt. Pál és tár-

saik vért-k – E 

18.00 élő és † családtagokért 

Szerda 
Szt. Máté apostol és evangé-

lista – Ü 

15.00 
18.00 
18.45 

Novák Lajos temetése (új) 
† Havasmezői Józsefért 
felnőtt katekézis - Katekizmus 

Csütörtök 
  

17.00 
18.00 

IMAÓRA (Jézus Szíve Családja) 
† Katalin édesanyáért 

Péntek 
Pietrelcinai Szt. Pió áldp. – E 

15.00 
18.00 

Bándoli István temetése (régi) 
Kránitz és Horváth családok † tagjaiért 

Szombat 

Szt. Gellért pk. és vért. – Ü 

14.30 
16.00 
18.00 

Nagy Miklós – Farkas Alexandra nászmise 
Horváth András – Várkonyi Éva házasság 
a szeptember hónapban eltemetettekért: Horváth Róbertné 
Horváth Mária, Horváth Sándor József, Rácz Zoltán, Molnár 
Tibor, Káldi Gáborné Sikos Erzsébet, Falussy János, Bándoli 
István, Novák Lajos 

Vasárnap 
ÉVKÖZI XXVI. VASÁRNAP 

  
(ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜL-

TEK VILÁGNAPJA) 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
16.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Sándor és Rozália szülőkért 
† Margit és Géza szülők, nagyszülőkért 
Makai Nara Szofi keresztelője 
Mosonszolnok – Vágó Nimród keresztelője 
† Karall szülőkért 


