
 

• Szerdán (szeptember 28.) folytatjuk felnőtt kateké-
zisünket, mégpedig a Bibliával, 18.45-től a közösségi 
házunkban. Mindenkit szeretettel várok! 

• Pénteken (szeptember 30.) 16.30-tól a szentmise 
kezdetéig és szombaton (október 1) 9.30-tól 10.30-
ig gyóntatom azokat a hittanosokat, akik már vol-
tak elsőáldozók, illetve azokat a fiatalokat is, akik bér-
málkozásra készülnek. Ez az éveleji kötelező szent-
gyónás. Nagyon örülnék, ha mindenki komolyan ven-
né és méltóképpen felkészülne rá, hogy az elkövetke-
zendőkben még aktívabban vehessen rész a szentmi-
séken és engedje meg Jézusnak, hogy kegyelmével 
gazdagítsa! 

• Vasárnap (október 2.) a 9.30-kor kezdődő szentmi-
se keretében hálát adunk Istennek mindazért a sok 
terményért, amelyekkel megajándékozott bennünket. 
Éppen ezért mindazok, akik szeretnék kifejezni hálá-
jukat és szeretnék megáldatni terményeiket egy kosár-
ban hozzanak kertjük gyümölcséből, zöldségéből vagy 
éppen saját termelői mézükből, hogy a szentmise után 
ünnepélyesen megáldhassuk azokat. Az így megáldott 
gyümölcsöket, zöldségeket szétoszthatják családtagja-
ik, barátaik között vagy éppen a hívek közösségében. 

• Vasárnap (október 2.), elsővasárnap lévén, szent-
ségimádási óra lesz templomunkban 16.30-tól, 
melyre mindenkit nagy szeretettel hívok és várok. 
Örülnék, ha sokan együtt imádkoznánk ezen a délutá-
non! 

• Október a rózsafüzér hónapja, ezért a szentmisék 
előtt fél órával elimádkozzuk a rózsafüzért (kedd-
szombat),  vasárnap és hétfőn pedig egy tizedet 5 
perccel a szentmise előtt. 

• Ahogy azt már a múl vasárnapon hirdettem a mosta-
ni hétvégén (szeptember 24-25.) várjuk azokat a be-
főtteket, lekvárokat, savanyúságokat, szörpöket stb., 
amelyekből Karitász csoportunk vásárt rendez va-
sárnap (október 2.) a délelőtti szentmisékhez köt-
ve. Az így befolyt összeget a köztünk élő rászorulók 
javára fordítják. 

• Az októberi zarándokoknak hirdetem, hogy a Pió 
atya sírjához szervezett zarándoklat fennmaradó költ-
ségét az előttünk álló héten lehet befizetni a plébánián 
vagy egyenesen át lehet utalni az utazási irodának. Ké-
rem, hogy ezt a héten mindenki rendezze el! 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 
betegekért és az elhunytakért! 

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

 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. szeptember 25 - október 2.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXVI. VASÁRNAP 
  

(ELVÁNDORLÓK ÉS MENE-

KÜLTEK VILÁGNAPJA) 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
16.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Sándor és Rozália szülőkért 
† Margit és Géza szülők, nagyszülőkért 
Makai Nara Szofi keresztelője 
Mosonszolnok – Vágó Nimród keresztelője 
† Karall szülőkért 

Hétfő Szt. Kozma és Damján vért-k. – e 7.00 Seiwert család † tagjaiért 

Kedd Páli Szt. Vince áldp. – E 18.00 † Anna és Jenő szülők, nagyszülőkért 

Szerda 
Szt. Vencel vért., v. Ruiz Szt. Lő-

rinc és társai vért-k. – e 

18.00 
  

18.45 

† László és Anna szülőkért, valamint élő és † családtagokért 
felnőtt katekézis - Biblia 

Csütörtök Szt. Mihály, Szt. Gábor és 
Szt. Rafael főangyalok – Ü 

17.00 
18.00 

IMAÓRA (Jézus Szíve Családja) 
† Szidónia és Mihály szülők, nagyszülőkért 

Péntek 

Szt. Jeromos áldp. és egyht. – 
E 

13.00 
15.00 
16.30 
18.00 

Molnár Lajosné Irén temetése (régi 
Takács Ferencné Ilona temetése (régi) 
hittanosok gyóntatása 
az adakozó szándékára 

Szombat 
 (Lisieux-i) Szt. Teréz szűz és 

egyht. – E 

9.30 
17.30 
18.00 

hittanosok gyóntatása 
rózsafüzér 
élő és † családtagokért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXVII. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

  
11.00 

  
12.00 
16.30 
18.00 

Mosonszolnok + szülői értekezlet az elsőáldozók 
† Mária és Imre szülőkért, valamint † Erzsébet és Mariann test-
vérekért 
† Gizella édesanyáért, † Imre édesapáért és † György férj, édes-
apáért 
Kuller Máté, Simon Nelli, Wenesz Noémi Gréta keresztelője 
SZENTÓRA 
† Anna feleség, édesanya, nagymamáért 


