
HIRDETÉSEK 

2020. szeptember 6 – 13. 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 23. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.00 

10.30 

 

11.30 

18.00 

† József édesapáért 

† családtagokért 

† Rozália és Károly szülőkért és † családtagjai-

kért 

Szeredi Júlia keresztelője 

† Rozália feleség, édesanya, nagymamáért, vala-

mint † Bertalan és Hanák szülőkért, testvérekért 
 

Hétfő Szt. Márk, István, 

Menyhért áldozópa-

pok, kassai vértanúk 

– Ü 

7.00 

13.00 

pro populo 

Rákóczy Józsefné Mária Róza (régi) 
 

Kedd Szűz Mária születése 

(Kisboldogasszony) 

– Ü 

18.00 élő Róbert és Péter testvérekért és unokákért 
 

Szerda Claver Szt. Péter áldo-

zópap – e 

15.00 

18.00 

Hatt Jánosné Judit Teréz temetése (új) 

hálából feleségért 
 

Csütörtök 
 

18.00 

 

† Gábor édesapa, nagyapáért halálának 2. évfor-

dulóján 
 

Péntek  18.00 † Mária és István szülőkért 
 

Szombat 
Szűz Mária szent neve 

– E 

9.00 

18.00 

szülői értekezlet az elsőáldozók szülei részére 

† Róbert férjért, valamint szüleiért és hozzátar-

tozóiért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 24. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.00 

10.30 

11.30 

12.00 

15.00 

18.00 

Takács, Farkas és Varga család † tagjaiért 

† Géza és Margit szülőkért 

† férj, édesapáért 

Sárkány levente keresztelője 

Benyus Zalán keresztelője 

HÁROMTÖLGY 

† Anna testvérért és családjáért 
FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Szombaton (szeptember 12.) szülői értekezlet lesz a most ősszel elsőáldozók szülei ré-

szére itt a templomban 9.00 órakor. Mindenki megjelenésére feltétlenül számítunk, mert 

meg kell beszélni az időpontokat, mivel újabb járványügyi előírások léptek életbe! 

• Vasárnap (szeptember 13.) délután tartjuk a Háromtölgy-kápolna búcsúját, mely a fáj-

dalmas Szűzanya tiszteletére emeltetett. A kápolnánál 14.30-kor rózsafüzér lesz, majd ezt 

követően 15.00 órakor ünnepi szentmise, melynek celebránsa és szónoka Somfai Árpád 



dunakiliti plébános, aranymisés lelkipásztor lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a 

közös ünneplésre. Eső esetén a szentmise elmarad! 

• Olyan egyetemistáknak, illetve felnőtteknek indítunk felkészítő tanfolyamot (katekumená-

tus), 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 kur-

zust. Leginkább a házasságkötéshez és különösen keresztszülőség vállalásához van szükség a 

szentségek pótlására. 

• Tisztelettel értesítem azokat a kilencedikeseket, akik szeretnének bérmálkozók lenni, hogy a 

sekrestyében, illetve a plébánián átvehető jelentkezési lap kitöltésével, egy rövid motivációs 

levél megírásával és a nyolcadikos szentmisenaplóval jelentkezhetnek a szentségi felkészítőre 

szeptember 27-ig, mert utána elkezdjük a felkészülést havonta egy szombat délelőtt. 

• Ugyancsak jelzem, hogy a hitoktatók a hittanórákon minden harmadikos gyermeknek kiosz-

tanak elsőáldozásra való felkészítővel kapcsolatos jelentkezési lapot, melynek a leadási határ-

ideje szeptember 30. Akik nem adják le ezt a lapot, úgy tekintjük, hogy nem óhajtják gyerme-

kük elsőáldozásban való részesülését. 

• Az utazási irodával egyeztetve arra a döntésre jutottunk, hogy olaszországi zarándoklatun-

kat jövőre szervezzük meg, miután különféle megszorítások várhatók. Tervben van azonban 

egy egynapos gasztro-kulturális belföldi zarándoklat Bodjakra és környékére. Ezzel kapcsola-

tosan hamarosan bővebb tájékoztatást adok. 

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

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

Bodó Zoltán plébános 

 

A Győri Filharmonikus Zenekar Kamarazenekara 

Impulzusok 

címmel ad ingyenes hangversenyt 

2020. szeptember 07-én 18 órától 

a Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent 

Gotthárd Római Katolikus Templomban. 

Részletek csendülnek fel többek között Mozart, 

Bach, Telemann, Händel és Vivaldi műveiből. 

Nagy szeretettel várunk mindenkit! 


