Hirdetések és liturgikus rend
2021. október 17 - 24.

Ima Szent II. János Pál pápához

• Októberben, a RÓZSAFÜZÉR hónapjában,
minden hétköznapi szentmise előtt 17.30kor 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 teheti, vegyen részt ezen a közös imádságon is, hogy a Boldogságos Szűzzel
együtt kiesdjük Isten oltalmát és segítségét egyházközségünkre.
• Hálásan köszönjük mindazok nagylelkűségét,
akik a befőttvásár alkalmával támogatták szegénysorsú embertársaikat. 172 000 forinttal segítették plébániánk karitász szolgálatát. Isten
fizessen vissza százszorosan minden jószándékú
adakozónak!
• Október 31-én (vasárnap) az esti szentmisét
ismételten közös szándékra ajánljuk fel. Templomunkban a hátul kihelyezett pulpitusnál lehet
szándékot kérni. A borítékra írjuk rá a szándékot
és adományunkat helyezzük a borítékba, majd
dobjuk a nyílásba. Ebben a szentmisében mindazokért imádkozunk, akik kérik.
Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért!

II. János Pál, Karol Wojtyla, szeretett Szentatyánk! Bizalommal fordulok hozzád, aki már a
Mennyből tekintesz ránk, és szentként sétálsz az
Ég gyönyörűséges kertjében Mária, a Te szívednek oly kedves Édesanya és Királynő mellett. Tudom, hogy mélyen érző, részvéttel teljes szíveddel
azonnal meghallod kiáltásomat és segítségemre
fogsz sietni.
Annyi mindent szeretnék elmondani Neked, akit
édesapaként tiszteltem, akinek jelenléte balzsamként hatott rám, és akit rajongva, gyermeki
módon szerettem. Segítségért fordulok hozzád,
kérlek, vidd el imáimat a Mennyei Atya elé! A
következő kegyelmet kérem Tőled:
/Rövid csend./
Szent II. János Pál pápánk! Hálát adok Istennek,
hogy Téged nekünk adott. Köszönöm életedet,
jóságodat, szeretetedet, áldozataidat, küzdelmeidet az egységért, a békéért, és mindenért, amit
adtál nekünk hosszú pápaságod éveiben! Hallgasd meg imáimat, melyeket eléd tártam, és siess segítségemre! Köszönöm, hogy segítesz!
Ámen.
Szent II. János Pál pápa könyörögj érettünk!

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét,
jövő heti munkáját, avagy tanulását!
Bodó Zoltán, plébános

Vasárnap

8.00
9.30
11.00
18.00

Mosonszolnok
† Gizella édesanya nagymamáért és † családtagokért
† Attila férj, édesapa, felnőtt gyermek, testvérért
† Anna édesanya nagymamáért

7.00
13.00

† Ilona és Lajos szülők, nagyszülőkért
Perger István Lajos temetése (régi)

13.00
18.00

Resch István Béláné Mária temetése (régi)
† Brúnó áldozópap, nagybácsiér

Szt. Vendel remete – e

18.00
18.45

élő és † családtagokért
felnőtt katekézis – Biblia

Boldog IV. Károly király – e

18.00

† Johann Karall férj, keresztapáért

Szt. II. János Pál pp – e

18.00

egy család élő és † tagjaiért

Kapisztrán Szt. János áldp. –
E

18.00

† Papp Lászlóért halálának 1. évfordulóján
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9.30
11.00
12.00
18.00

Mosonszolnok
† István és Anna szülők, nagyszülőkért
† Antal édesapa, nagyapáért
Kovács Noel keresztelője
† Mária édesanya nagymamáért
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Szt. Lukács evangélista – Ü
De Brébeuf Szt. János és Jouges Szt. Izsák áldp-ok és társaik vért-k. v. Keresztes Szt. Pál
áldp. – e

Vasárnap
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