
 

• Vasárnap (november 6.) szentségimádási óra lesz 
templomunkban 16.30-tól, melyre mindenkit nagy szeretet-
tel hívok és várok. Jó lenne, ha ilyenkor is együtt tudnánk 
imádkozni, elmélkedni az Oltáriszentségben köztünk élő 
Krisztus előtt. 

• Hétfőn (november 7.) Dr. Veres András megyéspüspök 
úr szeretettel hívja és várja a Kedves Híveket Győrbe a 
székesegyházba, ahol a 12.00 órakor kezdődő szentmise 
keretében Dr. Pápai Lajos nyugalmazott püspökkel és az 
egyházmegye papságával együtt emlékezik meg Boldog 
Apor Vilmos vértanú püspökünkről boldoggá-avatásának 
25. évfordulóján. Különösen is várja az Apor-imaszövetség 
tagjait! 

• Szerdán (november 9.) folytatjuk felnőtt katekézisün-
ket a közösségi házban 18.45-kor, mégpedig a Bibliával 
foglalkozunk ezen a héten. 

• Felhívom a Kedves Testvérek figyelmét, hogy a nép-
számláláskor ne felejtsék el bátran megvallani hitüket! 

• Tisztelettel és szeretettel felhívom azon testvérek figyel-
mét, akik még nem rendezték az idei egyházközségi hoz-
zájárulásukat (egyházi adó), hogy megtehetik azt a plébá-
nián hivatali időben. Felhívhatjuk ezzel kapcsolatban 
szomszédjaink, ismerőseink figyelmét is, különösen azokét, 
akik nemrég költöztek egyházközségünk területére. Azok-
nak pedig, akik már rendezték Isten fizesse meg százszoro-
san és ezúton is köszönöm elkötelezettségüket! 

• Naptárak és kalendárium már kapható a plébánián hivata-
li időben. 

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

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

Imádság internetezés előtt: 

Mindenható Istenünk! 

Azt mondtad, hogy hajtsuk ural-
munk alá a Földet, és Szentlel-
ked sugalmazta azt is, hogy min-
den szabad, de nem minden 
használ nekem. Add, hogy a 
számítógép valóban a hasznomra 
legyen. 

Kérlek, vezesd érdeklődésemet, hogy azokat a dolgokat kutassam, 
melyek használnak nekem, s amelyekkel használni tudok mások-
nak; azt keressem, ami Hozzád vezet, minden tudás birtokosához. 
Adj érzékenységet, hogy a számítógéppel úgy éljek, ahogy Fiad Jézus 
követőjéhez méltó és illő. Áldd meg törekvésemet, hogy embertársaim-
mal kapcsolatba kerülve segítségükre lehessek. 

Ne engedd, hogy a gép mögé bújva hamis, képmutató legyek. Légy 
velem, hogy én is veled lehessek. Kérlek, segíts, hogy fantáziámat az 
ragadja meg a kínálkozó oldalakból, ami érték, ami Neked is ked-
ves. Kérlek, ülj mellém és irányítsd te az egeret és a billentyűzetet: ha 
úgy gondolod, nem nekem való, ami látható, figyelmeztess. Ha Te 
velem vagy, meg is beszélhetjük a látottakat. Közelebb kerülhetek így 
másokhoz, az új hírek, információk, feltölthetnek energiával, és elin-
díthatnak a segíteni akarás útján. Add, hogy így legyen, és súgd meg 
azt is, hogy mikor elég, mikor kapcsoljam ki a gépet. Ámen. 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. november 6 - 13.  

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 Elina Rita, Szabó Zoé és Teó keresztelője 
SZENTÓRA 
† Megyimori Mária, Piroska és Tamás testvérekért 
  

Hétfő 
  

7.00 
15.00 

† Gizella és Károly szülőkért és † Károly fiukért 
Tóth Vilmosné Julianna temetése (régi) 
  

Kedd 
  

18.00 † Ferenc édesapa, nagyapáért 
  

Szerda 

A lateráni bazilika felszentelése 
– Ü 

14.00 
15.00 
18.00 
18.45 

Vida László temetése (régi) 
Papp Ferenc temetése (régi) 
† Magdolna, Károly és Ferenc testvérekért 
felnőtt katekézis - Biblia 
  

Csütörtök 
Nagy Szt. Leó pp. és egyht. – E 

17.00 
18.00 

Imaóra – Jézus Szíve Családja vezetésével 
† István és Erzsébet szülőkért és † hozzátartozókért 
  

Péntek 
Tours-i Szt. Márton pk. – E 

18.00 † szülőkért és családtagokért 
  

Szombat 

Szt. Jozafát pk. és vért. – E 

11.00 
  

18.00 

Nagy Balázs – Schanzenbacher Krisztina Katalin házasságkötése és 
Olivér gyermekük keresztelése 
† Varga Gyula édesapa, nagyapa, dédapáért 
  

Vasárnap ÉVKÖZI XXXIII. 
VASÁRNAP 

  
(a szegények világnapja) 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Barnabás felnőtt gyermekért és † családtagokért 
† András édesapáért 
† Etelka és Vilmos szülőkért, valamint † Mária és Lajos rokonokért 


