
SZENTMISÉK – 2023.05.22 – 28.-ig 
 
 
 
 
 
 

 
 

HIRDETÉSEK 
 

- jövő szombaton délelőtt 9:00 órától kezdődik a bérmálkozásra készülők főpróbája és gyóntatása 
a csatári templomban; 9:45 órától az elsőáldozásra készülők főpróbája és gyóntatása. Csácsbozso-
kon pedig 10:30 órakor kezdődik az elsőáldozásra készülők főpróbája és gyóntatása. 

- jövő hétvégén, Pünkösd ünnepén, vasárnap a csatári templomban majd hétfőn csácsbozsokon a 
délelőtti szentmisében lesz az elsőáldozás, hétfőn délután pedig a csatári templomban a bérmálás 
szentségében részesít 9 fiatalunkat dr. Udvardy György érsek atya. Foglaljuk imáinkba őket! 

- pénteken este, Botfán, a Mindszenty Ifjúsági ház (kastély) pincéjében, 18 órakor kezdődik szent-
mise, majd dicsőítő Szentségimádás. Imádkozzunk együtt a pünkösdi ünnepléseinkért! 

- Szeretettel hívunk mindenkit május 27-én Botfára, pünkösd előtti szombatra egy ifjúsági lelkületű 
napra. Részletek a plakáton. A részvétel ingyenes, kérjük a létszámok miatt a radtalal-
tam@gmail.com emailre jelezni a részvételi szándékot május 25-ig.  

- Csácsbozsokon májusban az esti szentmisék végén litániával köszöntjük a Szűzanyát. 

- Csácsbozsokon hálásan köszönöm annak a szívműtétes nyugdíjas embernek a segítségét, aki a 
hegyi kápolna körüli udvarban lenyírta a 
füvet, egyedül! A jó Isten adjon jó erőt, 
egészséget életében! Mindenki másnak pe-
dig legyen példa!!! 

- Csácsbozsokon csütörtökön délelőtt 11:00 
órakor kezdődik elhunyt Korcz Balázs te-
metési szentmiséje, majd 11:30 órakor a te-
metés. 

- Csácsbozsokon szerdán délután 4 órakor 
kezdődik az Orbán napi ünnepség a Hegyi 
kápolnánál.  

- Botfán a gáz nyomásszabályozó cseréje 102 
ezer forintba került, mely nem tervezett 
költség volt, ezért szívesen fogadunk ado-
mányokat erre a célra is! 

- a MKPK. rendelkezése szerint áprilistól, ná-
lunk júliustól változnak a stóla és a stipen-
dium díjak, de az egyház hozzájárulás nem. 
Részleteket később hirdetek. 

- Pünkösd ünnepétől bevezetésre kerül az új 
misekönyv és ezzel együtt lesz néhány vál-
tozás a liturgiában is. A legfontosabb, ami a 
híveket is érinti, hogy a mise kezdetétől, az 
olvasmányokig állva maradunk és a bűnbá-
nati imában elhagyjuk a ’szeplőtelen’ szót. 

Csácsbozsok: 

Hétfő: 19:00 

Kedd: 18:30 

Szerda:  19:00 

Csütörtök:  11:00 

 19:00 

Péntek:  Nem lesz 

Szombat:  Nem lesz 

P. Vasárnap: 8:00 

Pünkösdhétfő: 9:00 

Botfa: 

Péntek: 18:00 
Szombat: 15:00 
Vasárnap: 9:30 

Bocfölde: 

Szerda: Nem lesz 
Vasárnap: 17:00 

Csatár: 

Kedd: Nem lesz 
P. Vasárnap: 11:00 
P. Hétfő: 15:00 
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