
LELKICSOKOR 

Kiss Gézáért papszentelésre  
(jelöljük be, hogy mennyi misét, 

imádságot, jócselekedetet, 

önmegtagadást, templomlátogatást és 

egyéb felajánlást teszünk Gézáért) 
 

Szentmise: 

 

Imádság: 

 

Jócselekedet: 

 

Önmegtagadás: 

 

Templomlátogatás: 

 

Egyéb: 
 

Leadási határidő: június 13. (perselybe 

is bedobható vagy leadható a 

sekrestyében, plébánián név nélkül is) 

Fordíts!  

 

 

 

LELKICSOKOR 

Kiss Gézáért papszentelésre  
(jelöljük be, hogy mennyi misét, 

imádságot, jócselekedetet, 

önmegtagadást, templomlátogatást és 

egyéb felajánlást teszünk Gézáért) 
 

Szentmise: 

 

Imádság: 

 

Jócselekedet: 

 

Önmegtagadás: 

 

Templomlátogatás: 

 

Egyéb: 
 

Leadási határidő: június 13. (perselybe 

is bedobható vagy leadható a 

sekrestyében, plébánián név nélkül is) 

Fordíts!  

LELKICSOKOR 

Kiss Gézáért papszentelésre  
(jelöljük be, hogy mennyi misét, 

imádságot, jócselekedetet, 

önmegtagadást, templomlátogatást és 

egyéb felajánlást teszünk Gézáért) 
 

Szentmise: 

 

Imádság: 

 

Jócselekedet: 

 

Önmegtagadás: 

 

Templomlátogatás: 

 

Egyéb: 
 

Leadási határidő: június 13. (perselybe 

is bedobható vagy leadható a 

sekrestyében, plébánián név nélkül is) 

Fordíts!  

 

 

 

LELKICSOKOR 

Kiss Gézáért papszentelésre  
(jelöljük be, hogy mennyi misét, 

imádságot, jócselekedetet, 

önmegtagadást, templomlátogatást és 

egyéb felajánlást teszünk Gézáért) 
 

Szentmise: 

 

Imádság: 

 

Jócselekedet: 

 

Önmegtagadás: 

 

Templomlátogatás: 

 

Egyéb: 
 

Leadási határidő: június 13. (perselybe 

is bedobható vagy leadható a 

sekrestyében, plébánián név nélkül is) 

Fordíts!  



LELKICSOKOR 

Riesz Domáért papszentelésre  
(jelöljük be, hogy mennyi misét, 

imádságot, jócselekedetet, 

önmegtagadást, templomlátogatást és 

egyéb felajánlást teszünk Domáért) 
 

Szentmise: 

 

Imádság: 

 

Jócselekedet: 

 

Önmegtagadás: 

 

Templomlátogatás: 

 

Egyéb: 
 

Leadási határidő: június 13. (perselybe 

is bedobható vagy leadható a 

sekrestyében, plébánián név nélkül is) 

Fordíts!  

 

 

 

LELKICSOKOR 

Riesz Domáért papszentelésre  
(jelöljük be, hogy mennyi misét, 

imádságot, jócselekedetet, 

önmegtagadást, templomlátogatást és 

egyéb felajánlást teszünk Domáért) 
 

Szentmise: 

 

Imádság: 

 

Jócselekedet: 

 

Önmegtagadás: 

 

Templomlátogatás: 

 

Egyéb: 
 

Leadási határidő: június 13. (perselybe 

is bedobható vagy leadható a 

sekrestyében, plébánián név nélkül is) 

Fordíts!  

LELKICSOKOR 

Riesz Domáért papszentelésre  
(jelöljük be, hogy mennyi misét, 

imádságot, jócselekedetet, 

önmegtagadást, templomlátogatást és 

egyéb felajánlást teszünk Domáért) 
 

Szentmise: 

 

Imádság: 

 

Jócselekedet: 

 

Önmegtagadás: 

 

Templomlátogatás: 

 

Egyéb: 
 

Leadási határidő: június 13. (perselybe 

is bedobható vagy leadható a 

sekrestyében, plébánián név nélkül is) 

Fordíts!  

 

 

 

LELKICSOKOR 

Riesz Domáért papszentelésre  
(jelöljük be, hogy mennyi misét, 

imádságot, jócselekedetet, 

önmegtagadást, templomlátogatást és 

egyéb felajánlást teszünk Domáért) 
 

Szentmise: 

 

Imádság: 

 

Jócselekedet: 

 

Önmegtagadás: 

 

Templomlátogatás: 

 

Egyéb: 
 

Leadási határidő: június 13. (perselybe 

is bedobható vagy leadható a 

sekrestyében, plébánián név nélkül is) 

Fordíts!  


