
 

• Októberben, a RÓZSAFÜZÉR hónapjában, 
minden hétköznapi szentmise előtt 17.30-kor 
elimádkozzuk a rózsafüzért. Kivételt képez a 
hétfői nap, amikor egy tizedet imádkozunk a reggeli 
szentmise előtt. Vasárnap pedig jó lenne szintén a 
szentmisék előtt egy-egy tizedet elimádkozni. Aki te-
heti, vegyen részt ezen a közös imádságon is, hogy a 
Boldogságos Szűzzel együtt kiesdjük Isten oltalmát és 
segítségét egyházközségünkre. 

• Kedden (október 5.) 18.45-kor szülői értekezletet 
tartunk templomunkban azon harmadikosok szülei 
részére, akik jövőre elsőáldozók lesznek. Számítunk a 
megjelenésükre! 

•Szerdán és pénteken (október 6., 8.) 16.00 órától 
egészen 17.30-ig gyóntatom azon hittanosokat, akik 
már voltak elsőáldozók. Ez az éveleji kötelező szent-
gyónás, így számítok mindenki megjelenésére és felké-
szülésére. 

• Csütörtökön (október 7.) szentségimádási órát 
tartunk 17.00 órától, melyben papi és szerzetesi hi-
vatásokért könyörgünk, majd a szentmisénket is erre 
a szándékra ajánljuk fel. Érezzük felelősségünknek a 
hivatásokért való közös imádságot. A rózsafüzért is 
elimádkozzuk 17.30-tól. 

• Pénteken (október 8.) Szűz Mária Magyarok 
Nagyasszonya, Magyarország Főpatrónájának 
főünnepe lesz. A szentmise keretében mi is felajánljuk 
újra Magyarországot a Boldogságos Szent Szűz anyai 
oltalmába és kérjük hathatós segítségét, hogy a krisz-

tusi úton haladjon tovább nemzetünk és lelkében 
megújulva kovászként éljen Európa szívében. Érez-
zünk felelősséget magyar nemzetünkért, magyar ha-
zánkért és minél többen imádkozzunk egy szívvel, lé-
lekkel ezen az estén. 

• Szeptember derekán újra elkezdődtek a foglalkozá-
sok az FSE - Mosonmagyaróvár 1. sz. „Beretta 
Molla Szt. Johanna” cserkészcsapatban. Nagy 
szeretettel várnak új jelentkezőket is, mégpedig 8-11 
éves fiúkat és lányokat egyaránt. Nagy örömünk, hogy 
új cserkészotthon is létesült, mégpedig Mosonban a 
templom mellet az út másik oldalán (Szent István kir. 
út 124.). A cserkészfoglalkozások szombatonként 9:30-
11:30 között vannak. Szeretettel ajánlom mindenki 
figyelmébe. Jómagam vagyok a csapat lelkivezetője, 
így gyakran részt veszek a foglalkozásokon. Érdeklőd-
ni a helyszínen lehet szombatonként, illetve személye-
sen nálam. Ugyanakkor nagy szeretettel várunk al-
kalmas fiatalokat 16-30 év között vezetőnek. Mind-
azon keresztény elköteleződésű fiatal jelentkezését 
várjuk, aki szívesen szakít időt szombatjából, hogy 
együtt legyen a gyerekekkel, tanítsa, nevelje őket a 
cserkészet szellemében és segítségükre legyen, mint 
egy nagy családban. Érdeklődni és jelentkezni szintén 
nálam lehet vagy szombaton a cserkészfoglalkozás 
idejében a helyszínen. (www.facebook.com/fseovar/ 
vagy fseovar@gmail.com)  

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő 

heti munkáját, avagy tanulását! 

Bodó Zoltán, plébános 

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. október 3 - 10.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXVII. VASÁRNAP 

  

(TERMÉNYÁLDÁS) 

8.00 

9.30 

  

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Gizella és Imre szülőkért, † Imre és István testvére-

kért, valamint † György férj, édesapa, nagyapáért 

† Anna feleség, édesanya, nagymamáért 

Nánay Lea keresztelője 

† Czigány József férj, édesapa, nagyapáért 

Hétfő 
Assisi Szt. Ferenc – E 

7.00 élő lelkipásztorokért 

Kedd 
Szt. Fausztina Kowalska szűz 

– e 

18.00 

18.45 

hálából 

szülői értekezlet az elsőáldozásra készülők szülei ré-

szére 

Szerda 

Szt. Brúnó áldp. – e 

16.00 

18.00 

 18.45 

hittanosok gyóntatása 

† Mária és Géza szülőért és † hozzátartozókért 

felnőtt katekézis – Biblia 

Csütörtök 
Rózsafüzér királynője – E 

17.00 

18.00 

SZENTÓRA + rózsafüzér 

papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek SZŰZ MÁRIA MAGYAROK 

NAGYASSZONYA, MAGYAROR-

SZÁG FŐPÁTRÓNÁJA – FÜ 

16.00 

18.00 

hittanosok gyóntatása 

a rózsafüzér-társulat élő és † tagjaiért 

Szombat Szt. Dénes pk. és társai vért.-

k, v. Leonardi Szt. János áldp. 

– e 

18.00 † Katalin és Kálmán szülőkért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXVIII. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

  

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† nagyszülőkért 

† Alföldi József férj, édesapa, após, nagyapáért halálá-

nak 2. évfordulóján 

Turi Alexander, Varga Bella keresztelője 

† Hedvig és Gyula szülőkért, valamint Aranka és 

László testvérekért 

http://www.facebook.com/fseovar/
mailto:fseovar@gmail.com

