
 

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

• Hétfőn (október 17.) NEM LESZ SZENTMISE 
templomunkban.  

• Vasárnap (október 23.) a Missziók vasárnapja lesz. 
Emlékezzünk meg imáinkban a missziók munkájáról, 
ugyanakkor a vasárnapi perselyadományunkat is a 
missziók javára fordítjuk. Legyen nyitott a szívünk a 
missziók, a missziókban szolgálatot tevő papok és szerzete-
sek, illetve világi személyek felé! 

• Október 30-án (vasárnap) az esti szentmisét ismételten 
közös szándékra ajánljuk fel. Templomunkban a hátul 
kihelyezett pulpitusnál lehet szándékot kérni a szokott mó-
don. Ebben a szentmisében mindazokért imádkozunk, akik 
kérik. Kérem, hogy október 29. (szombat) délig helyezzék 
el a szándékokat. 

• Hálásan köszönjük mindazok nagylelkűségét, akik a be-
főttvásár alkalmával támogatták szegénysorsú embertársai-
kat, hiszen 206 210 Forinttal segítették plébániánk karitász 
szolgálatát. Isten fizessen vissza százszorosan minden jó-
szándékú adakozónak! 

• 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 val-
lása, felekezete?”) bátran megvallani hitüket, vallási hovatar-
tozásukat és beírni, hogy katolikus (római katolikus)! 
Ebben a helyzetben különösen is visszacsengenek fülünkbe 
Jézus szavai: „Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is 
megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. De azt, aki megta-
gad engem az emberek előtt, én is megtagadom Atyám előtt, aki a 
mennyekben van.” (Mt 10,32-33).  

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a bete-
gekért és az elhunytakért! 

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

Ima Szent II. János Pál pápához 

II. János Pál, Karol Wojtyla, szeretett Szentatyánk! Bizalommal 
fordulok hozzád, aki már a Mennyből tekintesz ránk, és szent-
ként sétálsz az Ég gyönyörűséges kertjében Mária, a Te szíved-
nek oly kedves Édesanya és Királynő mellett. Tudom, hogy mé-
lyen érző, részvéttel teljes szíveddel azonnal meghallod kiáltáso-
mat és segítségemre fogsz sietni. 

Annyi mindent szeretnék elmondani Neked, akit édesapaként 
tiszteltem, akinek jelenléte balzsamként hatott rám, és akit ra-
jongva, gyermeki módon szerettem. Segítségért fordulok hozzád, 
kérlek, vidd el imáimat a Mennyei Atya elé! A következő kegyel-
met kérem Tőled: 

/Rövid csend./ 

Szent II. János Pál pápánk! Hálát adok Istennek, hogy Téged 
nekünk adott. Köszönöm életedet, jóságodat, szeretetedet, áldo-
zataidat, küzdelmeidet az egységért, a békéért, és mindenért, amit 
adtál nekünk hosszú pápaságod éveiben! Hallgasd meg imáimat, 
melyeket eléd tártam, és siess segítségemre! Köszönöm, hogy 
segítesz! Ámen. 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. október 16 - 23.  

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 

Hétfő Antióchiai Szt. Ignác pk és 
vért. – E 

7.00 NEM LESZ SZENTMISE 

Kedd Szt. Lukács evangélista – Ü 18.00 † szülőkért és hozzátartozókért 

Szerda De Brébeuf Szt. János és Jouges Szt. 
Izsák áldp-k és társ. vért.-k v. Ke-

resztes Szt. Pál áldp. – e 

18.00 

18.45 

† Anna édesanyáért 

felnőtt katekézis - Katekizmus 

Csütörtök 
  

17.00 

18.00 

IMAÓRA – A Jézus Szíve Családja vezeti 

hálából házassági évfordulón és hálából élő családtagokért 

Péntek 

  

15.00 

18.00 

Dr. Késmárki István és neje Ágnes temetése (régi) 

† Mamika édesanya, nagymamáért, valamint élő és † családtago-

kért 

Szombat 
Szt. II. János Pál pp. – e 

16.00 

18.00 

Kovács Dávid – Mészáros Laura házasság. 

† nagynénikért 

Vasárnap 
ÉVKÖZI XXX. 

VASÁRNAP – 
A MISSZIÓK VASÁRNAPJA 

(gyűjtés a missziók javára) 

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

Fehérvizi család † tagjaiért 

élő és † családtagokért, hozzátartozókért 

Tuba Orsolya keresztelője 

† Papp László testvérért halálának 2. évfordulóján 


