
 

• Hétfőn (november 1.), azaz Mindenszentek főün-

nepén délelőtt 10.00 órakor lesz az ünnepi szentmi-

se, melyet közvetít a Magyar Katolikus Rádió és a 

Kossuth Rádió. Örülnék, ha sokan vennénk részt ezen 

a szentmisén. Este 18.00 órakor is lesz szentmise, 

melynek keretében – a hagyományokhoz hűen – meg-

emlékezünk az előző halottak napjától egészen a 

mostaniig minden plébániánk által eltemetett 

testvérünkről (kb. 135 fő). Idén egy levélben meghív-

tam a hozzátartozókat is, bízom benne, hogy elfogad-

ják meghívásomat és együtt imádkozunk értük. 

• Csütörtökön (november 4.), elsőcsütörtök lévén, 

szentségimádási órát tartunk 17.00 órakor papi 

és szerzetesi hivatásokért könyörögve, majd a 

szentmisénket is erre a szándékra ajánljuk fel. Érez-

zük nagy felelősségünknek a hivatásokért való buzgó 

könyörgést! 

• Pénteken (november 5.) elsőpéntek lesz. Gyónási 

lehetőséget biztosítok 16.45 órától a templomunk-

ban egészen a szentmise kezdetéig. Használjuk ki a 

lehetőséget! 

• A „búcsú” a bűneinkért járó ideig tartó büntetések 

elengedése, azaz része Jézus Krisztus kiengesztelő 

művének és nagy kegyelem! Most a Halottak napja – 

Mindenszentek ünnepe időszakában lehetőségünk van 

a teljes búcsú elnyerésére elhunytjaink számára az 

alábbi módon: 

 - November 1-8. között minden nap teljes 

búcsút nyerhetünk, ha temetőt látogatunk és imád-

kozunk a megholtakért. A teljes búcsú elnyerésének 

feltétele a szentgyónás (azaz a megszentelő kegyelem 

állapotában kell lenni – ha valaki mostanában gyónt, 

nincs halálos bűne, akkor értelemszerűen nem kell 

újra gyónnia), szentáldozás, és egy Miatyánk és Hi-

szekegy elimádkozása a pápa szándékára. 

A búcsúnyerés lehetőségéhez gyóntatni fogok: 

vasárnap (10.31.) este 17.30-tól a szentmiséig 

hétfőn a szentmise előtt 9.15 – 9.45 között 

kedden a szentmise előtt17.30-tól. 

• Tisztelettel és szeretettel felhívom azon testvérek 

figyelmét, akik még nem rendezték az idei egyház-

községi hozzájárulásukat (egyházi adó), hogy meg-

tehetik azt a plébánián hivatali időben. Felhívhatjuk 

ezzel kapcsolatban szomszédjaink, ismerőseink figyel-

mét is, különösen azokét, akik nemrég költöztek egy-

házközségünk területére. Azoknak pedig, akik már 

rendezték Isten fizesse meg százszorosan és ezúton is 

köszönöm elkötelezettségüket!  

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő 

heti munkáját, avagy tanulását! 

Bodó Zoltán, plébános 

 

 

 

 

 

 

Mosonmagyaróváron FM99,7 

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. október 31. - november 7.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXXI. VASÁRNAP 

  

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Bernadett édesanya, nagymamáért és † családtagokért 

† Turi József férj, édesapa, nagyapáért (10. évf.) 

közös szándékra 

Hétfő 
MINDENSZENTEK - FÜ 

(parancsolt ünnep) 

8.00 

10.00 

18.00 

Mosonszolnok 

pro populo 

egyházközségünk elhunytjaiért 

Kedd 
Halottak napja 

16.30 

18.00 

Mosonszolnok 

minden megholtért 

Szerda 
Porres Szt. Márton szerz. – 

e 

18.00 

  

18.45 

élő és † papjainkért, püspökeinkért, valamint minden meg-

fogant magzatért 

felnőtt katekézis – Biblia 

Csütörtök Borromeo Szt. Károly pk – 

E 

17.00 

18.00 

SZENTÓRA 

papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek Szt. Imre herceg – Ü 18.00 † Ilona nagynéniért 

Szombat   18.00 † Erzsébetért és Jánosért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXXII. VASÁRNAP 

  

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

16.30 

18.00 

Mosonszolnok 

† Károly és Rozália szülőkért, valamint † családtagjaikért 

élő és † családtagokért 

Dezső Lilla keresztelője 

SZENTÓRA 

† Imre és Ágnes szülők, nagyszülőkért 


