
 

• Októberben, a RÓZSAFÜZÉR hónapjában, keddtől 
szombatig a szentmise előtt 17.30-kor elimádkozzuk 
a rózsafüzért. Hétfőnként egy tizedet imádkozunk a 
reggeli szentmise előtt, vasárnaponként pedig jó lenne 
szintén a szentmisék előtt egy-egy tizedet elimádkozni. Aki 
teheti, vegyen részt ezeken a közös imádságokon is, hogy 
a Boldogságos Szűzzel együtt kiesdjük Isten oltalmát és 
segítségét egyházközségünkre. 

• Szerdán (október 12.) folytatjuk felnőtt katekézisünket 
18.45-től a közösségi házunkban. Ezen a héten a Bibliá-
val foglalkozunk. Mindenkit szeretettel várok! 

• Az előttünk álló héten az Európai Útmutatók és Cserké-
szek (FSE) gazdag programokkal emlékeznek meg név-
adójukról Beretta Molla Szent Johannáról (Gianna) szü-
letésének 100. évfordulóján, aki az édesanyák, az orvosok 
és a meg nem született magzatok védőszentje. Külön 
öröm számunkra, hogy hétfőn találkozhatunk fiával 
Pierluigi Molla-val az édesanyjáról szóló kiállítás megnyitó-
ján, de csütörtökön Dr. Csókay András idegsebész főor-
vossal is beszélgetünk. A részletes program megtalálható a 
faliújságon, a honlapunkon és a Facebook oldalunkon is. 
Ne hagyjuk ki ezeket az egyedülálló lehetőségeket! 

• Vasárnap (október 16.) szeretettel ajánlom a gyerme-
keknek, hogy a 9.30 órakor kezdődő szentmisére jöjjenek, 
mely ennek az ünnepi hétnek a záró szentmiséje is egyben, 
mert utána szeretettel várják őket a cserkészeink 10.30-tól 
délig egy nagy közös játékra a várárokban. Egyedülál-
ló lehetőség, hogy ily módon is megismerkedjenek a cser-
készeinkkel! 

• Felhívom a Kedves Testvérek figyelmét, hogy a nép-
számláláskor – akár online töltik ki, akár megvárják a 

számlálóbiztost – ne felejtsék el a 14. kérdésnél („Mi a 
vallása, felekezete?”) bátran megvallani hitüket, vallási hova-
tartozásukat és beírni, hogy katolikus (római katolikus)! 
Ebben a helyzetben különösen is visszacsengenek fülünk-
be Jézus szavai: „Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, 
én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. De azt, aki 
megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom Atyám előtt, 
aki a mennyekben van.” (Mt 10,32-33). 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a be-
tegekért és az elhunytakért! 

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

Ima Szent Johanna 
(Beretta Molla) közben-

járásáért 

Istenünk, Atyánk, áldalak és 
magasztallak Téged, amiért 
nekünk adtad Szent Johannát 
(Jankát), aki mint nő, feleség, 
édesanya és orvos felragyogtatta 
evangéliumodat. Köszönöm, 

hogy általa megtanítasz minket minden emberi élet tiszteletére és 
befogadására. Téged keresett, Urunk Jézus, és szolgálatodat, ami-
kor élethivatást választott, amikor a házastársi szeretetben az Egy-
ház és az emberiség iránt táplált szereteted jelévé vált, amikor irgal-
mas szamaritánusként megállt minden beteg, kicsiny és gyenge ember 
mellett, amikor egészen odaadta magát, hogy új életet adjon. Kérlek, 
Istenünk, Szent Janka érdemeiért és közbenjárására add meg a 
kegyelmet, hogy …………… (saját kérés). Szentlélek Úristen, 
adj bátorságot és bölcsességet, hogy növekedhessek a szeretetben, a 
szolgálatban és életszentségben! Ámen. 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. október 9 - 16.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXVIII. 
VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Malatin Tiborért (80 éves lenne) 
a hitoktatókért és hittanosokért 
Kovács Franciska keresztelője 
† Alföldi József férj, édesapa, após, nagyapáért halálának 3. 

évfordulóján 

Hétfő 
  

7.00 
15.00 

pro populo 
Bodó József temetése (régi) 

Kedd Szt. XXIII. János pp – e 18.00 † családtagokért 

Szerda 
  

18.00 
18.45 

† jótevőkért 
felnőtt katekézis - Biblia 

Csütörtök 
  

17.00 
18.00 

IMAÓRA – A Jézus Szíve Családja vezeti 
† Trudi édesanya, nagymamáért 

Péntek 
Szt. I. Kallixtusz pp. és vért. – e 

13.00 
18.00 

Dr. Nagy Marianna temetése (régi) 
† István és Ágnes szülőkért, valamint † családtagokért 

Szombat A Jézusról nevezett (Avilai) Szt. 
Teréz szűz és egyht. – E 

18.00 † Tóth szülőkért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXIX. 
VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 

12.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Gizella édesanya nagymamáért és † családtagokért 
† Attila férj, édesapa, felnőtt gyermekért 

Varga Auróra keresztelője 
† szülőkért és testvérekért 


