
 

• Vasárnap (november 7.), elsővasárnap lévén, 

szentségimádási órát tartunk 16.30 órakor itt a 

templomban. Előtte lesz lehetőség a rózsafüzér titok-

cserére. 

• Vasárnap (november 14.), Giesswein Sándor ha-

lálának évfordulóján koszorút helyezünk el szobránál 

a templomkertben a 9.30-as szentmisét követően. 

Egyéb megemlékezés idén sem lesz. 

• A Szentszék idén is engedélyezte az egész nov-

ember hónapra a búcsúnyerési lehetőséget. A 

„búcsú” a bűneinkért járó ideig tartó büntetések el-

engedése, azaz része Jézus Krisztus kiengesztelő mű-

vének és nagy kegyelem! Most a Halottak napja – 

Mindenszentek ünnepe időszakában lehetőségünk van 

a teljes búcsú elnyerésére elhunytjaink számára az 

alábbi módon: 

- November hónapban tehát minden nap teljes 

búcsút nyerhetünk, ha temetőt, látogatunk és 

imádkozunk a megholtakért vagy a templomban tesz-

szük ugyanezt. A teljes búcsú elnyerésének feltétele a 

szentgyónás (azaz a megszentelő kegyelem állapotá-

ban kell lenni – ha valaki mostanában gyónt, nincs 

halálos bűne, akkor értelemszerűen nem kell újra 

gyónnia), szentáldozás, és egy Miatyánk és Hiszekegy 

elimádkozása a pápa szándékára. 

• 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 

 

IMA A HALOTTAKÉRT 
 

Üdvözítő Jézus Krisztus! Kérünk téged, 
fogadd országodba híveidnek lelkét, 

akikért szent véredet kiontottad. 
 

Emlékezzél meg, Uram, 
hogy gyarló az emberi természet, 
és olyanok vagyunk, mint a mezei 

virágok, melyek hamar elhervadnak, 
és a szél könnyen széthordja szirmaikat. 

 
Te, aki a keresztfán meghallgattad 

a hozzád folyamodó jobb latort, 
és a paradicsomnak örömét ígérted néki, 

hallgasd meg híveidnek kiáltását is, 
és kegyelmesen oldozd fel a világból 

kimúlt szolgáid lelkét minden bűnük kötelékétől, 
hogy a feltámadásnak dicsőségében a választottak 

között részesüljenek az örök életben. 
 

Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat, 
és az örök világosság fényeskedjék nekik! Ámen. 

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. november 7 - 14.  

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 

Hétfő   7.00 † Ilona és Lajos szülők, nagyszülőkért 

Kedd A lateráni bazilika fel-

szentelése – Ü 
18.00 † Ferenc édesapa, nagyapáért 

Szerda 
Nagy Szt. Leó pp. és 

egyht. – E 

18.00 
 

18.45 

† István és Erzsébet szülőkért, valamint † hozzátartozó-

kért 
felnőtt katekézis – katekizmus (közösségi házban!) 

Csütörtök Tours-i Szt. Márton pk. – 

E 
18.00 † Magdolna, Károly és Ferenc testvérekért 

Péntek Szt. Jozafát pk. és vért. – 

E 
18.00 † Katalin imádkozótársért 

Szombat Magyar szentek és boldo-

gok – e 
18.00 † Barnabár felnőtt gyermekért és † családtagokért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXXIII. VASÁR-

NAP 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
hálából 50. házassági évfordulón 
† Hegyi Andrásért 
† Etelka és Vilmos szülőkért, valamint † Mária és Lajos 

rokonokért  


