
 

BÚCSÚ ÉS TANÉVNYITÓ SZENTMISE 
 
Idén szeptember ötödikén ünnepeltük templomunk 
búcsúját, amely egyben tanévnyitó szentmise is volt. 
Ragyogó napsütésben a templomkertben tarthattuk meg 
ezt a szép ünnepet, amelynek keretében sor került az 
iskolatáskák megszentelésére is. 

 
A szentmisét Joó Balázs mórahalmi plébános atya 
mutatta be. 
Balázs atya beszédében bevezetésként köszöntötte Szűz 
Máriát a születésnapján, aki arra tanít minket, hogy 
bízzuk életünket Istenre. Hangsúlyozta, ha békétlenség 
van a szívünkben engedjük be az Istent, mert csak így 
lehet boldog az életünk. Akik Istent szeretik, azoknak 
nincs félnivalójuk, minden a javukra válik. Beszélt az 
aznap kezdődő Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusról és hogy a Szűzanya testében valósult meg 
először a Fiú leereszkedése, Ő adott neki helyet testének 
templomában. Szűz Mária oltalmát kérte a falu 
egységére. 
 Balázs atya örömét fejezte ki, milyen szép, hogy az egész 
falu együtt ünnepel és köszöntötte a távolabbról, számos 
településről érkezőket, mert mindenki tudja, hogy a 
Búcsú lényege a szentmise. Azt kérte, hogy mindazt a 
kegyelmet, amit itt kapunk vigyük tovább 
embertársainknak, így szépítsük meg környezetünket, 
világunkat. 
Örömmel láttuk a környező települések plébánosait 
ünnepünkön, Gordos Ferdinánd, Dr. Janes Zoltán, 
Negyela Zoltán, Biacsi József, Reusz József atyákat is. 
Köszönjük szépen Joó Balázs atyának, aki az ünnepi 
szentmisénket bemutatta, kántorainknak Tamásnak, 
Ritának és az általuk vezetett énekkarnak, hogy 
énekükkel ismét ilyen széppé tették ünnepünket. 

Bátki-Fazekas llonának és Bátki-Fazekas Zoltánnak, a 
csodás közreműködést. 
Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki részt vett a 
szervezésben, pakolásban, takarításban, díszítésben és 
Bálint Béláné Franciskának, aki ezeket a tevékenységeket 
összefogja és mindig biztosítja a szép ünnepi 
körülményeket. 

(Móráné Öszterling Mária) 
 

A templomunk Szent Margit Scholájának 
(gyermekkórus) közössége szeretettel várja a már 
olvasni tudó és énekelni vágyó gyermekeket és 
fiatalokat, hogy a vasárnapi és az ünnepi 
szentmiséket közös énekes szolgálatukkal tegyék 
szebbé.  
Érdeklődni a szentmisék után Gábor Tamásnál vagy 
Ritánál lehet. 

 
 

VASÁRNAP  

09.12.  

11:00  

  

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP  

Úr Jézus dicsőségéért és az ő 
uralmának terjedéséért 

KEDD 

09.14.  

8:00 

 
Varga Péter Pál halála 15. évf. élő 
és elhunyt családtagok 

CSÜTÖRTÖK 

09.16. 

18:00  Igeliturgia 

VASÁRNAP  

09.19.  

  

11:00  

  

 

18:00  

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP  

Galiba István, neje Matild, 
unokájuk Nikolett, élő és elhunyt 
családtagok 
Engesztelő imaóra  
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