
HIRDETÉSEK 

2020. szeptember 13 – 20. 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 24. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.00 

10.30 

11.30 

12.00 

15.00 

18.00 

Takács, Farkas és Varga család élő és † tagjaiért 

† Géza és Margit szülőkért 

† férj, édesapáért 

Sárkány Levente keresztelője 

Benyus Zalán keresztelője 

HÁROMTÖLGY – Somfai Árpád a. aranymiséje 

† Anna testvérért és családjáért 
 

Hétfő A Szent Kereszt fel-

magasztalása – Ü 

7.00 

 

pro populo 
 

Kedd A Fájdalmas Szűzanya 

– E 

18.00 súlyos beteg Mária édesanyáért 
 

Szerda 
Szt. Kornél pápa és 

Szt. Ciprián püspök, 

vértanúk – E 

14.00 

15.00 

18.00 

Szabad Emilné Márta temetése (régi) 

Keszei Józsefné Klára temetése (régi) 

1968-ban végzett élő és † középiskolai osztálytár-

sakért 
 

Csütörtök Bellarmin Szt. Róbert 

püspök és egyháztaní-

tó, v. Bingeni Szt. Hil-

degárd apátnő, egy-

háztanító – e 

18.00 † imádkozótársakért 
 

Péntek 
 

18.00 1964-ben végzett élő és † általános iskolai osz-

tálytársakért 
 

Szombat Szt. Januáriusz püspök 

és vértanú – e 

17.00 

18.00 

Frank József – Privoda Dóra házasságkötése 

† édesanyáért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 25. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.00 

10.30 

11.30 

18.00 

† Mária és Imre szülőkért és † Erzsébet testvérért 

† Mária és Vilmos szülők, nagyszülőkért 

Horváth és Kránitz család † tagjaiért 

Miklós Dávid keresztelője 

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

• 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. 

• Hétfőn (szeptember 14.) a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a gyári- (olasz) ká-

polnában ünnepi szentmise lesz. Bővebb információ és program a faliújságon olvasható. 



• Szerdán (szeptember 16.) folytatjuk felnőtt katekézisünket a járványügyi helyzet miatt 

egyenlőre itt a templomban kb. 18.45 órakor, a szentmise után. Mindenkit szeretettel vá-

runk! Mindenkor be lehet csatlakozni!  

• 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. A héten még lehet jelentkezni, mert hamarosan 

indul a kurzus. 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-

tottak/kiosztanak elsőáldozásra 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. 

• Miután többen jelezték, hogy szívesen elzarándokolnának Bodajkra és rész vennének plébá-

niai közösségünk gasztro-kulturális zarándoklatán, így folytatjuk a szervezést. A zarándoklat 

költsége 6100 Ft/fő + a vacsora. Részletes program a faliújságon olvasható. Kérem, hogy mi-

hamarabb jelezzük részvételi szándékunkat a plébánián hivatali időben és fizessük be az 

alapköltséget! 

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

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

Bodó Zoltán plébános 

 

Az elsőáldozások és a bérmálás időpontja és a hozzá kapcsolódó események: 

A Bolyai és a Fekete iskola ipartelepi tagintézményének szeptember 26-án 15.00 órakor 

lesz az elsőáldozás és ugyanezen nap délelőtt 9.00 órakor lesz a gyerekek gyóntatása. 

Az Ujhelyi és a Fekete iskola Mofém telepi tagintézményének október 10-én 15.00 óra-

kor lesz az elsőáldozás és ugyanezen nap délelőtt 9.00 órakor lesz a gyerekek gyóntatása. 

A bérmálás október 17-én 10 órakor lesz és előtte pénteken este 18.40-kor lesz a bér-

málkozók gyóntatása, valamint a bérmálásra a próba. 

Az elsőáldozók és bérmálkozók szülei szerdán, csütörtökön és pénteken a szentmise előtt tudják 

elvégezni szentgyónásukat, illetve a gyóntatószéken feltüntetett időpontokban. 

Mind az elsőáldozásokon, mind pedig a bérmáláson CSAK A GYERMEK ÉS SZÜLEIK (tehát 

hárman) vehetnek részt. Lehetőleg használjunk maszkot! 


