Hirdetések és liturgikus rend
2021. november 14 - 21.
• Vasárnap (november 14.), Giesswein Sándor halálának évfordulóján koszorút helyezünk el szobránál
a templomkertben a 9.30-as szentmisét követően.
Egyéb megemlékezés idén sem lesz.
• Szombaton (november 20.) a Jézus Szíve Családja tart szentségimádási órát Krisztus Király ünnepével kapcsolatosan 17.00 órától, melyre mindenkit
nagy szeretettel várnak!
• Vasárnap (november 21.) tartjuk szokásos éves Karitász-gyűjtésünket Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. Ez a gyűjtés elsősorban az Egyházmegyei
Karitász céljait szolgálja. Ebből nyújtunk támogatást a nagycsaládosoknak, a betegeknek, a szegény
sorsú egyedülállóknak, a gyermekeiket egyedül nevelő
szülőknek, és azoknak a szegényebb sorsú gyermekeknek, akik katolikus iskoláinkban tanulnak. A jövő vasárnapi perselyadományt erre a célra fordítjuk. Kérem a Kedves Testvérek nagylelkű hozzáállását!
• Szintén vasárnap (november 21.) a magyar gazdák
által összegyűjtött liszt egy részéből a Lipóti Pékség
ismét ún. Szent Erzsébet-kenyeret süt, mely a délelőtti szentmisék alkalmával kerül kiosztásra a készlet erejéig. A kenyér ellenértékeként adományt elfogadunk, mellyel a helyi Karitász csoportunk munkáját
támogatják. Előre is köszönjük pozitív hozzáállásukat
és támogatásukat!

fizessen meg minden tagjának a belefektetett időért,
energiáért, nyitottságért, segíteni akarásért. Továbbra is elfogadunk mindenfajta segítséget, kétkezi munkát, (pénz)adományt. Viszont mindenkit nagyon kérünk, hogy imádságaikkal továbbra is támogassák
munkánkat!
• Ugyancsak vasárnap (november 21.), Krisztus, a
mindenség királya főünnepén „Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Krisztus Király ünnepén nyilvánosan
elimádkozza az Úr Jézus, az emberi nem Megváltója,
tekints reánk… kezdetű felajánló imát. Ugyanezzel az
imádsággal más körülmények között részleges búcsút
nyerhet. (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek 2.)”.
Éppen ezért minden szentmise után elimádkozzuk ezt
az imádságot. A búcsú feltétele még a kegyelmi állapot (ha szükséges előtte napokban végezzük el szentgyónásunkat) és a szentáldozás a szentmisén.
• Tisztelettel és szeretettel felhívom azon testvérek
figyelmét, akik még nem rendezték az idei egyházközségi hozzájárulásukat (egyházi adó), hogy megtehetik azt a plébánián hivatali időben. Felhívhatjuk
ezzel kapcsolatban szomszédjaink, ismerőseink figyelmét is, különösen azokét, akik nemrég költöztek egyházközségünk 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!

• Itt szeretném megköszönni az önkéntesekkel bővülő
karitászcsoportunk munkáját. A jó Isten százszorosan
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Nagy Szt. Albert pk és
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a Szt. Páter- és Szt. Pálbazilikák felszentelése – e
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Magyar szentek és boldogok
–e
KRISZTUS A MINDENSÉG
KIRÁLYA – FÜ
(gyűjtés a Karitász javára)

Bodó Zoltán, plébános

8.00
9.30
11.00
12.00
18.00

Mosonszolnok
hálából 50. házassági évfordulón
† Hegyi Andrásért
Élő Miló és Nagy Léna keresztelője
† Etelka és Vilmos szülőkért, valamint † Mária és Lajos
rokonokért

7.00
13.00
15.00

pro populo
Szabó Márta temetése (régi)
Bartalos Ottóné Ilona temetése (régi)

18.00

† József férj, édesapa, nagyapáért

18.00
18.45

† Erzsébet és László szülők, nagyszülőkért
felnőtt katekézis – Biblia (közösségi házban!)

18.00

† imádkozótársakért

13.00
18.00
18.45

Vitéz Lászlóné Ágnes temetése (régi)
† hozzátartozókért, valamint minden megfogant magzatért
Sarkadi Nagy Gábor – Pardavi Ildikó házasság

17.00
18.00

SZENTÓRA (Jézus Szíve családja végzi)
† János férj, édesapa, nagyapáért

8.00
9.30
11.00
18.00

Mosonszolnok
† Gizella és Lajos szülőkért, valamint † Sándor, Judit és
Lajos testvérekért
† Orbán József férj, édesapa, nagyapáért
† Nagy József férjért, † Varga Éva feleségért halálának 1.
évfordulóján, valamint † Nagy és Varga szülőkért

