
 

• Szerdán (november 9.) folytatjuk felnőtt katekézisünket a 
közösségi házban 18.45-kor, mégpedig a Katekizmussal, melyben 
a szentségekkel foglalkozunk. 

• Szombaton (november 19.) lesz kivételesen a Rozália-kör 
találkozója a közösségi házban 16.00 órakor, melynek kereté-
ben egy vetítéses beszámoló hangzik el egy közelmúltban meg-
szervezett gyalogos Mária-zarándoklatról. Mindenkit nagy szere-
tettel várnak! 

• Szombaton (november 19.) a Jézus Szíve Családja tart 
szentségimádási órát Krisztus Király ünnepével kapcsolatosan 
17.00 órától, melyre mindenkit nagy szeretettel várnak! 

• Vasárnap (november 20.), Giesswein Sándor halálának évfor-
dulójához kapcsolódva koszorút helyezünk el szobránál a temp-
lomkertben a 9.30-kor kezdődő szentmisét követően. Egyéb 
megemlékezés idén nem lesz, de kiemelten készülünk a jövő 
évre, amikor halálának 100. évfordulójára emlékezünk majd. 

• Vasárnap (november 20.) tartjuk szokásos éves Karitász-
gyűjtésünket Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. Ez a 
gyűjtés elsősorban az Egyházmegyei Karitász céljait szolgál-
ja. Ebből nyújtunk támogatást a nagycsaládosoknak, a betegek-
nek, a szegény sorsú egyedülállóknak, a gyermekeiket egyedül 
nevelő szülőknek, és azoknak a szegényebb sorsú gyermekeknek, 
akik katolikus iskoláinkban tanulnak. A jövő vasárnapi per-
selyadományt erre a célra fordítjuk. Kérem a Kedves Testvérek 
nagylelkű hozzáállását! 

• Szintén vasárnap (november 20.) a magyar gazdák által össze-
gyűjtött liszt egy részéből a Lipóti Pékség ismét ún. Szent Er-
zsébet-kenyeret süt, mely a délelőtti szentmisék alkalmával ke-
rül kiosztásra a készlet erejéig. A kenyér ellenértékeként ado-
mányt elfogadunk, mellyel a helyi Karitász csoportunk munkáját 
támogatják. Előre is köszönjük pozitív hozzáállásukat és támoga-
tásukat! 

• Itt szeretném megköszönni az önkéntesekkel bővülő karitász-
csoportunk munkáját. A jó Isten százszorosan fizessen meg min-
den tagjának a belefektetett időért, energiáért, nyitottságért, segí-

teni akarásért. Továbbra is elfogadunk mindenfajta segítséget, 
kétkezi munkát, (pénz)adományt. Viszont mindenkit nagyon 
kérünk, hogy imádságaikkal továbbra is támogassák munkánkat! 

• Ugyancsak vasárnap (november 20.), Krisztus, a mindenség 
királya főünnepén „Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Krisztus Ki-
rály ünnepén nyilvánosan elimádkozza az Úr Jézus, az emberi nem Meg-
váltója, tekints reánk… kezdetű felajánló imát. Ugyanezzel az imádsággal 
más körülmények között részleges búcsút nyerhet. (A Búcsúk Kézikönyve, 
Búcsúengedélyek 2.)”. Éppen ezért minden szentmise után el-
imádkozzuk ezt az imádságot. A búcsú feltétele még a kegyelmi 
állapot (ha szükséges előtte napokban végezzük el szentgyóná-
sunkat) és a szentáldozás a szentmisén. 

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

• Tisztelettel és szeretettel felhívom azon testvérek figyelmét, 
akik még nem rendezték az idei egyházközségi hozzájárulásu-
kat (egyházi adó), hogy megtehetik azt a plébánián hivatali idő-
ben. Felhívhatjuk ezzel kapcsolatban szomszédjaink, ismerőseink 
figyelmét is, különösen azokét, akik nemrég költöztek egyház-
községünk területére. Azoknak pedig, akik már rendezték Isten 
fizesse meg százszorosan és ezúton is köszönöm elkötelezettsé-
güket! 

• Szívem első gondolata c. könyv már kapható a plébánián hiva-
tali időben, illetve naptárak és kalendárium a templomban.  

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. november 13 - 20.  

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 

Hétfő   7.00 pro populo 

Kedd Nagy Szt. Albert pk. és egyht. – e 18.00 † Erdős János édesapa, nagyapáért 

Szerda 
Skóciai Szt. Margit – e 

18.00 
18.45 

† Brúnó áldozópap, nagybácsiért 
felnőtt katekézis - Katekizmus 

Csütörtök 
Nagy Szt. Gertrúd szűz – e 

17.00 
18.00 

Imaóra – Jézus Szíve Családja vezetésével 
† imádkozótársakért 

Péntek 
a Szt. Péter- és Szt. Pál-bazilikák 

felszentelése – e 

13.00 
15.00 
18.00 

Dr. Szabó Gábor temetése (régi) 
Belovári Gézáné Julianna temetése (régi) 
hálából 70. születésnapon 

Szombat 

Árpád-házi Szt. Erzsébet – Ü 

16.00 
17.00 
18.00 

Rozália-kör találkozója 
SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA – Jézus Szíve Családja vezetésével 
† Orbán Józsefért 

Vasárnap 
KRISZTUS A VILÁGMIN-
DENSÉG KIRÁLYA – FÜ 

  
(gyűjtés a Karitász javára) 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
18.00 

Mosonszolnok – Nagy Szofi keresztelője 
Szebeni család † tagjaiért – megemlékezés Giesswein Sándorról (koszorúzás) 
† Hanaszek Erzsébet és Megyimori Mátyás szülők, nagyszülőkért 
Peckmann Anna keresztelője 
† Magdolna édesanyáért 


