Hirdetések és liturgikus rend
2021. október 24 - 31.
• Októberben, a RÓZSAFÜZÉR hónapjában,
minden hétköznapi szentmise előtt 17.30-kor
elimádkozzuk a rózsafüzért. Kivételt képez most
a keddi nap, amikor egy tizedet imádkozunk a reggeli szentmise előtt. Az utolsó októberi vasárnapon 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
támogatták a missziók munkáját. Templomunkban
190 590 forinttal, a Szent Kereszt-kápolnában
pedig 19 200 forinttal járultunk hozzá az evangélium terjesztésének szolgálatához. Isten fizessen vissza százszorosan minden jószándékú adakozónak!
• Hétfőn (október 25.) kivételesen este 18.00 órakor
lesz szentmise templomunkban, mert ekkor emlékezünk meg a mosonmagyaróvári sortűz áldozatairól.
Jó lenne, ha minél többen emlékeznénk és imádkoznánk együtt ezen az estén.

• 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.
• November 1-jén (hétfő), azaz Mindenszentek főünnepén délelőtt 10.00 órakor lesz az ünnepi szentmise, melyet ezúttal a templomunkból közvetít a Magyar Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió. Örülnék, ha
sokan részt vennénk ezen a szentmisén és az énekkarral együtt a nép hangja is betöltené az egész Kárpátmedence magyarlakta területét, de világ minden pontját, ahol majd hallgatják. Este 18.00 órakor is lesz
szentmise, melynek keretében – a hagyományokhoz
hűen – megemlékezünk az előző halottak napjától egészen a mostaniig minden plébániánk által
eltemetett testvérünkről (kb. 135 fő). Idén egy levélben meghívtam a hozzátartozókat is, bízom benne,
hogy elfogadják meghívásomat és együtt imádkozunk
értük.
Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a
betegekért és az elhunytakért!
Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő
heti munkáját, avagy tanulását!

• Kedden (október 26.), pedig kivételesen reggel 7.00
órakor lesz a szentmise, mert este a gyásztéren lesz
a megemlékezés, ahol közösen imádkozunk az áldozatokért.
•Szombaton (október 30.) – kicsit korábban az előző
évekhez – 16.00 órakor szeretnénk felkeresni az óvári temető papi és szerzetesi sírjait, hogy együtt helyezzük el virágainkat és mécseseinket az itt eltemetett papokra, szerzetesekre és szerzetesnőkre emlékezve. Mindenkit szeretettel várunk e közös imádságra! Találkozzunk a temető bejáratánál 15.55-kor!
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Mosonszolnok
† István és Anna szülők, nagyszülőkért
† Antal édesapa, nagyapáért
Kovács Noel keresztelője
† Mária édesanya nagymamáért

Szt. Mór püspök – E
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a magyaróvári sortűz áldozataiért és hozzátartozóikért
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Bodó Zoltán, plébános
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† Ilona és Sándor szülőkért, valamint † Alajos és Pál testvérekért
felnőtt katekézis – Katekizmus
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Szivák Istvánné Elvira temetése (régi)
Seiwert család † tagjaiért

Péntek
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hálából élő családtagokért, valamint † rokonokért

Szombat
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az október hónapban eltemetettekért: Völcsei Pálné
Molnár Éva, Csicsay Pál, Szável Ottó Zoltánné Szabó Erzsébet, Perger István Lajos, Dr. Resch István Béláné Tóth
Mária, Szilágyi Bertalanné Nagy Emília, Szivák Istvánné
Kató Elvira
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† Bernadett édesanya, nagymamáért és † családtagokért
† Turi József férj, édesapa, nagyapáért (10. évf.)
közös szándékra
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† Karall szülőkért

Szt. Simon és Szt. Júdás
Tádé apostolok – Ü
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