
 

• Októberben, a RÓZSAFÜZÉR hónapjában, 
keddtől szombatig 17.30-kor elimádkozzuk a ró-
zsafüzért. Aki teheti, vegyen részt ezeken a közös 
imádságokon is, hogy a Boldogságos Szűzzel együtt 
kiesdjük Isten oltalmát és segítségét egyházközségünk-
re. 

• Hétfőn (október 24.) NEM LESZ SZENTMISE 
templomunkban.  

• Kedden (október 25.) az esti szentmisénkben emlé-
kezünk meg a mosonmagyaróvári sortűz áldoza-
tairól. Jó lenne, ha minél többen imádkoznánk együtt 
ezen az estén! A szentmise főcelebránsa Kapui Jenő c. 
kanonok, mosoni plébános lesz.  

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

•Már előre jelzem, hogy október 31-én (hétfő), az 
előző évekhez hasonlóan, felkeressük a papi és szerze-
tesi sírokat a magyaróvári temetőben 16.00 órakor, 
hogy együtt helyezzük el virágainkat és mécseseinket 
az itt eltemetett papokra, szerzetesekre és szerzetes-

nőkre emlékezve. Mindenkit szeretettel várunk e kö-
zös imádságra! Találkozzunk a temető bejáratánál 
15.55-kor! 
November 1-jén (kedd), azaz Mindenszentek főün-
nepén, pedig délelőtt csak 9.30 órakor lesz szentmise, 
az este 18.00 órakor kezdődő szentmisében pedig – a 
hagyományokhoz hűen – megemlékezünk az előző 
halottak napjától egészen a mostaniig minden 
plébániánk által eltemetett testvérünkről (kb. 76 
fő). Idén is meghívtam a hozzátartozókat, bízom ben-
ne, hogy elfogadják meghívásomat és együtt imádko-
zunk velük az elhunytakért. 

• Felhívom a Kedves Testvérek figyelmét, hogy a 
népszámláláskor ne felejtsék el a számlálóbiztosok 
figyelmét felhívni a 14. kérdésre („Mi a vallása, felekeze-
te?”) és bátran vallják meg hitüket, vallási hovatartozá-
sukat, 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 megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom 
Atyám előtt, aki a mennyekben van.” (Mt 10,32-33). 

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

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

 

Hirdetések és liturgikus rend 
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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 

Hétfő Claret Szt. Antal Mária pk. – e 7.00 NEM LESZ SZENTMISE 

Kedd 
Szt. Mór pk. – E 

18.00 Az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz áldozataiért és hozzátarto-

zóikért 

Szerda 
  

15.00 

18.00 

Horváth Lászlóné Irén temetése (új) 

élő és † családtagokért 

Csütörtök 
  

17.00 

18.00 

IMAÓRA – A Jézus Szíve Családja vezeti 

Suri család † tagjaiért 

Péntek Szt. Simon és Szt. Júdás 
Tádé apostolok – Ü 

14.00 

18.00 

Horváth István temetése (régi) 

hálából a családért és † rokonokért 

Szombat 

  

18.00 az október hónapban eltemetettekért: Horváth Pálné Lutten-

berger Etelka, Pohl Éva Erika, Malek Jenőné Varga Ida, Szűcs 

Sándorné Monecke Ilona, Szabó János Jenő, Bodó József, 

Biletskaja Irina, Dr. Nagy Marianna, Sárközi Ferenc, Dr. Késmár-

ki István, Dr. Késmárki Istvánné Dániel Ágnes, Horváth László-

né Horváth Irén, Horváth István 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXXI. 
VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

15.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Anna és István szülők, nagyszülőkért 

† Antal édesapáért 

Mosonszolnok – Kocsis Márton keresztelője 

közös szándék 


