
 

• 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. 

• Vasárnap (október 17.) a Missziók vasárnapja 
lesz. Emlékezzünk meg imáinkban a missziók munká-
járól, ugyanakkor a vasárnapi perselyadományun-
kat is a missziók javára fordítjuk. Legyen nyitott a 
szívünk a missziók, a missziókban szolgálatot tevő 
papok és szerzetesek, illetve világi személyek felé! 

• 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 

 

Ima a keresztény missziókért: 

Köszönjük Urunk, hogy érdemesnek találsz bennün-

ket a Te országod építésére. Köszönjük, hogy feladato-

kat adsz nekünk, melyekben kiteljesedhetünk és meg-

erősödhetünk a Veled való kapcsolatban. Add Urunk, 

hogy meghalljuk a hívásodat mindig és mindenkor, 

kifogásokat nem keresve el tudjuk hinni azt, hogy ez 

valóban a Te akaratod, és tudjuk azt teljesíteni sokkal 

jobban, mint ahogyan azt gondolnánk. Add, hogy min-

dig nyitott szívvel álljunk a megfelelő ügy mellé és 

kitartóan végezzük azt, csakis a Te dicsőségedre. Min-

den gondolatunk, szavunk, cselekedetünk a Te akara-

tod szerint legyen. A Te szereteted minden emberben 

el van ültetve és a Te egyetlen Fiad mindegyikünk 

bűnét magára vette. Szeretnénk, ha az egész világ 

értesülne erről az örömről. Védj meg minket, Uram az 

ördög minden cselszövésétől és csábításától, különös-

képpen pedig azokat, akik viszik ezt az örömhírt. Ké-

rünk Urunk, minden keresztény testvérünknek, akik 

missziót folytatnak, adj erőt és védelmet a vállalt fel-

adataikhoz. Áldd meg és óvd minden keresztény kö-

zösség misszióját minden kísértéstől és rossztól. Ámen 

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. október 10 - 17.  

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 

  

Hétfő 
Szt. XIII. János pp. – e 

7.00 

  

† szülők, nagyszülőkért és † hozzátartozókért 

  

Kedd 
  

18.00 † jótevőkért 

  

Szerda 

  

15.00 

18.00 

18.45 

Völcsei Pálné Éva temetése (régi) 

† hozzátartozókért 

felnőtt katekézis – Katekizmus 

  

Csütörtök 
Szt. I. Kallixtusz pp és vért. – e 

18.00 hálából élő családtagokért 

  

Péntek A Jézusról nevezett (Avilai) 

Szt. Teréz szűz és egyht. – E 

18.00 † Hegyi Ferencért halálának 2. évfordulóján 

  

Szombat Szt. Hedvig szerz.nő v. Alaco-

que Szt. Margit Mária szűz v. 

– e 

18.00 † Rozália és Kálmán szülőkért 

  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXIX. VASÁRNAP 

  

A MISSZIÓK VASÁRNAPJA 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Gizella édesanya nagymamáért és † családtagokért 

† Attila férj, édesapa, felnőtt gyermek, testvérért 

† Anna édesanya nagymamáért 

  

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

