
 

• Kedden (október 4.) szülői értekezletet tartunk az 
elsőáldozásra készülők szülei részére a templomban 
18.40-től. Feltétlenül számítok az érintettek megjele-
nésére! 

• Szerdán (október 5.) folytatjuk felnőtt katekézi-
sünket 18.45-től a közösségi házunkban. Ezen a 
héten a Katekizmussal foglalkozunk. Mindenkit szere-
tettel várok! 

• Csütörtökön (október 6.), elsőcsütörtök lévén, 
szentségimádási órát tartunk templomunkban 17.00 
órától papi és szerzetesi hivatásokért könyörögve. Ezt 
követően a szentmisénket is erre a szándékra ajánljuk 
fel. Érezzük felelősségünknek a hivatásokért való buz-
gó imádkozást és minél többen vegyünk rész a közös 
imában! 

• Pénteken (október 7.), elsőpéntek lesz. A délelőtti 
órákban meglátogatom beteg testvéreinket otthonaik-
ban, majd 16.50-től a szentmise kezdetéig gyónási 
lehetőséget biztosítok templomunkban. Használ-
juk ki ezt a lehetőséget 

• Az októberi zarándokoknak hirdetem, hogy a Pió 
atya sírjához szervezett zarándoklat fennmaradó költ-
ségét mihamarabb fizessék be a plébánián vagy utalják 
át az utazási iroda számlájára! 

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

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

Szent Őrzőangyalok - könyörögjetek érettünk! 

 

P. Imádkozzál érettünk szent őrzőangyal! 

H. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 

Könyörögjünk: Istenünk, te határtalan gondviselő 
szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek 
minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő párt-
fogásukat mindenkor élvezzük, és társaságuknak 
örökké örvendezünk. Krisztus, a mi Urunk által. 
Ámen. 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. október 2 - 9.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXVII. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

  
11.00 

  
12.00 
16.30 
18.00 

Mosonszolnok 
† 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 

Hétfő 

  

7.00 
12.00 
14.00 

pro populo 
Horváth Pálné Etelka temetése (régi) 
Pohl Éva Erika temetése (régi) 

Kedd 
Assisi Szt. Ferenc – E 

18.00 
18.40 

† Mária és Géza szülőkért, valamint † hozzátartozókért 
szülői értekezlet az elsőáldozók szüleinek 

Szerda 
Szt. Faustina Kowalska szűz – e 

18.00 
18.45 

hálából 
felnőtt katekézis - Katekizmus 

Csütörtök 

Szt. Brúnó áldp. – e 

15.00 
17.00 
18.00 

Malek Jenőné Ida temetése (régi) 
SZENTÓRA 
papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek 

Rózsafüzért Királynője – E 

14.00 
15.00 
16.50 
18.00 

Szűcs Sándorné Ilona temetése (régi 
Szabó János Jenő temetése (régi) 
GYÓNTATÁS 
a rózsafüzér-társulat élő és † tagjaiért 

Szombat SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK 
NAGYASSZONYA, MAGYAR-

ORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA – FÜ 

18.00 † Magyar Mihályért és a Magyar család † tagjaiért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXVIII. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Malatin Tiborért (80 éves lenne) 
a hitoktatókért és hittanosokért 
† Alföldi József férj, édesapa, após, nagyapáért halálának 3. év-
fordulóján 


