
 

• Hálásan köszönjük mindazok nagylelkűségét, akik támogatták a 
missziók munkáját. Templomunkban 268 625 Forinttal, a 
Szent Kereszt-kápolnában pedig 16 800 Forinttal járultunk 
hozzá az evangélium terjesztésének szolgálatához. Isten 
fizessen vissza százszorosan minden jószándékú adakozónak! 

• Hétfőn (október 31.) 16.00 órakor szeretnénk felkeresni az 
óvári temető papi és szerzetesi sírjait, hogy együtt helyezzük el 
virágainkat és mécseseinket az itt eltemetett papokra, szerzete-
sekre és szerzetesnőkre emlékezve. Mindenkit szeretettel várunk 
e közös imádságra! Találkozzunk a temető bejáratánál 15.55-
kor!  

• Kedden (november 1.) délelőtt csak 9.30 órakor lesz szentmi-
se, majd este a 18.00 órakor kezdődő szentmisében – a hagyo-
mányokhoz hűen – megemlékezünk az előző halottak napjá-
tól egészen a mostaniig minden plébániánk által eltemetett 
testvérünkről (kb. 76 fő). Idén is meghívtam a hozzátartozókat, 
bízom benne, hogy elfogadják meghívásomat és együtt imádko-
zunk velük az elhunytakért. 

• Szerdán (november 2.) csak este 18.00 órakor lesz szentmise, 
melyben minden megholtért imádkozunk. Ezt követően kb. 
18.45-kor folytatjuk felnőtt katekézisünket a közösségi házban, 
mégpedig a Katekizmussal foglalkozunk, ezen belül is a szentsé-
gekkel (Eucharisztia). 

• Csütörtökön (november 3.), elsőcsütörtök lévén, szentség-
imádási órát tartunk 17.00 órakor papi és szerzetesi hivatá-
sokért könyörögve, majd a szentmisénket is erre a szándékra 
ajánljuk fel. Érezzük nagy felelősségünknek a hivatásokért való 
buzgó könyörgést! 

• Pénteken (november 4.) elsőpéntek lesz. Gyónási lehetősé-
get biztosítok 16.50 órától a templomunkban egészen a szentmi-
se kezdetéig. Használjuk ki a lehetőséget! 

• Vasárnap (november 6.) elsővasárnap lévén szentségimádási 
órát tartunk templomunkban 16.30 órakor. Ezt megelőzően 
rózsafüzér titokcsere lesz. 

• November 7-én (hétfő) Dr. Veres András megyéspüspök úr 
szeretettel hívja és várja a Kedves Híveket Győrbe a székesegy-
házba, ahol a 12.00 órakor kezdődő szentmise keretében Dr. 
Pápai Lajos nyugalmazott püspökkel és az egyházmegye papságá-
val együtt emlékezik meg Boldog Apor Vilmos vértanú püspö-
künkről boldoggá-avatásának 25. évfordulóján. Különösen is 
várja az Apor-imaszövetség tagjait!  

• A „búcsú” a bűneinkért járó ideig tartó büntetések elengedése, 
azaz része Jézus Krisztus kiengesztelő művének és nagy kegye-
lem! Most a Halottak napja – Mindenszentek ünnepe időszaká-
ban lehetőségünk van a teljes búcsú elnyerésére elhunytjaink 
számára az alábbi módon: 
- November 1-8. között minden nap teljes búcsút nyerhe-
tünk, ha temetőt látogatunk és imádkozunk a megholtakért. A 
teljes búcsú elnyerésének feltétele a szentgyónás (azaz a meg-
szentelő kegyelem állapotában kell lenni – ha valaki mostanában 
gyónt, nincs halálos bűne, akkor értelemszerűen nem kell újra 
gyónnia), szentáldozás, és egy Miatyánk és Hiszekegy elimádko-
zása a pápa szándékára. 

• „Ne félj, nem ítéllek el!” mottóval lelkigyakorlatot tartanak 
Győrben mindazoknak, akik a magzatvesztés, vagy az abortusz 
okozta sebeket hordozzák, akár hosszú évtizedeken keresztül. A 
lelkigyakorlatra november 10-13. között kerül sor. Jelentkezni, 
valamint a részletekről érdeklődni november 6-ig lehet 
a nefeljnemitellekel@gmail.com email címen. 

• Felhívom a Kedves Testvérek figyelmét, hogy a népszámlálás-
kor ne felejtsék el a számlálóbiztosok figyelmét felhívni a 14. 
kérdésre („Mi a vallása, felekezete?”) és bátran vallják meg hitüket, 
vallási hovatartozásukat, 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 embe-
rek 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 munká-
ját, avagy tanulását! 

 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. október 30 - november 6.  

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 

Hétfő 
Boldog Romzsa Tódor pk. és vért. – e 

7.00 
16.00 

† családtagokért 
papi és szerzetesi sírok felkeresése a magyaróvári temetőben 

Kedd 
MINDENSZENTEK – FÜ 

(parancsolt ü.!!!) 

9.30 
11.00 
18.00 

Bernadett édesanya, nagymamáért és † családtagokért 
Mosonszolnok 
egyházközségünk elhunytjaiért 

Szerda 

Halottak napja 

16.30 
18.00 
18.45 

Mosonszolnok 
minden megholtért 
felnőtt katekézis - Katekizmus 

Csütörtök 
Porres Szt. Márton szerz. – e 

17.00 
18.00 

SZENTÓRA 
papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek 
Borromeo Szt. Károly pk. – E 

16.50 
18.00 

GYÓNTATÁS 
élő és † osztálytársakért, valamint MÁV munkatársakért 

Szombat 
Szt. Imre herceg – Ü 

18.00 † Imre és Ágnes nagyszülőkért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXXII. 
VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
16.30 
18.00 

Mosonszolnok 
† Czigány József férj, édesapa, nagyapáért 
† Katalin és György szülők, nagyszülőkért, valamint † családtagokért 
Teschner Edina, valamint Szabó Zoé és Teó keresztelője 
SZENTÓRA 
† Megyimori Mária, Piroska és Tamás testvérekért 
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