
HIRDETÉSEK 

2020. november 22 – 29. 
 

Vasárnap KRISZTUS, A MIN-

DENSÉG KIRÁLY – FÜ 
 

(GYŰJTÉS A KARITÁSZ 

JAVÁRA) 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

a Bátonyi család † tagjaiért 

† Ferenc és Etelka szülőkért 

† Brúnó áldozópap, nagybácsiért 

† László felnőtt gyermek, testvér, édesapáért halá-

lának 1. évfordulóján 
 

Hétfő Szt. I. Kelemen pápa és 

vértanú – e 

7.00 

13.00 

pro populo 

Kronschnabel Györgyné Mária temetése (régi) 
 

Kedd Dung-Lac Szt. András 

áldozópap és társai, 

vértanúk – E 

18.00 † Pintér Ferencért és szüleiért 
 

Szerda 
Alexandriai Szt. Kata-

lin szűz és vértanú – e 

15.00 

18.00 

18.45 

Dr. Keresztény Béláné Magdolna temetése (régi) 

† Katalin és János szülők, nagyszülőkért 

felnőtt katekézis 
 

Csütörtök  18.00 a Sipos család † tagjaiért 
 

Péntek 
 

13.00 

18.00 

Dr. Schmidt János temetése (új) 

† szülőkért 
 

Szombat 

 

17.40 

18.00 

adventi gyertyagyújtás 

a november hónapban eltemetettekért: Nyúl 

Melinda, Lelkes Jánosné Karácsony Erzsébet, Baán 

Vincéné Bognár Margit (Zsuzsa), Turány Imre, Lós-

ka Lajos, Dr. Horváth Péterné Gébert Erzsébet, 

Papp László, Küzmics Ferencné Trájber Mária, Kul-

csár Tibor, Vőcsei László, Kronschnabel Györgyné 

Kránitz Mária, Dr. Keresztény Béláné Glaser Mag-

dolna, Dr. Schmidt János 
 

Vasárnap 

ADVENT 1. VASÁR-

NAPJA 

 

8.00 

 

9.00 

10.30 

18.00 

† dr. Székelyhidi Lászlónéért, valamint élő és † csa-

ládtagjaiért 

† Windisch Teréziáért és † családtagokért 

pro populo 

† Róbert férj, édesapa, nagyapáért és a Varga csalá-

dért 

FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Vasárnap (november 22.) tartjuk szokásos éves Karitász-gyűjtésünket Szent Erzsébet ünnepé-

hez kapcsolódva. A perselyadományunkat erre a célra fordítjuk. Legyünk együttérzők szegényebb 

sorsú testvéreink iránt. Így kérem a Kedves Testvérek nagylelkű hozzáállását! 

• Szerdán (november 25.) technikai okok miatt hivatali szünet lesz a plébánián. Megértésüket 

köszönöm. 



• Ugyancsak szerdán (november 25.) felnőtt katekézis lesz 18.45-től itt a templomban. Minden-

kit szeretettel várunk és időben befejezzük, hogy 20.00-ig mindenki hazaérjen. 

• Szombaton (november 28.) ünnepélyesen meggyújtjuk adventi koszorúnk első gyertyáját. A 

gyertyagyújtás a szentmise kezdete előtt húsz perccel, azaz 17.40-kor kezdődik. Így lesz ez a többi 

adventi szombat estén is. 

• A jövő vasárnaptól kezdetét veszi karácsonyi előkészületünk az adventi idővel. A szentmisék 

rendje Adventben a következőképpen alakul: hétfőtől szombatig minden nap lesz hajnali 

szentmise 6 órakor, de a szokásos esti szentmise csak elsőcsütörtökön és elsőpénteken (azaz dec-

ember 3-4-én.) lesz. A többi hétköznapon nem lesz esti szentmise. A vasárnapi szentmisék rendje 

nem változik. 

• Már előre jelzem, hogy a betegek karácsonyi gyóntatását együtt végzem az elsőpéntekes 

betegekével december 4-én (péntek). Kérem, hogy jelezzék névvel és pontos címmel (esetleg 

telefonszámmal) a sekrestyében vagy a plébánián, ha tudnak olyan testvérünkről, aki szívesen 

elvégezné szentgyónását és szentáldozását Karácsony ünnepével kapcsolatosan. Itt most kü-

lönösen is gondolok azon idős testvéreinkre is, akik a járvány miatt nem járnak templomba, 

de tiszta lélekkel és a szentáldozással megerősödve szeretnének felkészülni az ünnepekre. 

• Szeptember 8-tól ismét a Magyaróvári Plébánia látja el a Mosonszolnoki Plébániát is. Az év végéig 

vállalták a piarista atyák a segítségnyújtást a vasárnapi szentmisék elvégzésében, amit ezúton is há-

latelt szívvel köszönök meg nekik. Hosszútávon azonban ez nem működhet, így január 1-től Ma-

gyaróváron csökken a vasárnapi szentmisék száma, és változik a miserend. A jövő év elejétől tehát 

– sokak bánatára – a reggel 8 órai szentmise megszűnik, fél 10-kor lesz a plébániai ún. éne-

kesmise és 11-kor lesz a gyerekek számára a szentmise. Ez a 11-órai szentmise azonban nyáron 

is megmarad. Az esti szentmise nem változik. Mosonszolnokon reggel 8 órakor mutatok be szent-

misét. Erre a tényre figyeljünk majd a szentmisék íratásánál, amely december 2-től lehetséges. 

Megértésüket köszönöm. Egyébként egyházközségünk területén a Szent Kereszt-kápolnában 

továbbra is lesz vasárnap szentmise 8 órakor. 

• Tisztelettel és szeretettel felhívom azon testvérek figyelmét, akik még nem rendezték az idei 

egyházközségi hozzájárulásukat (egyházi adó), hogy megtehetik azt a plébánián hivatali időben. 

Felhívhatjuk ezzel kapcsolatban szomszédjaink, ismerőseink figyelmét is, különösen azokét, akik 

nemrég költöztek egyházközségünk területére. Azoknak pedig, akik már rendezték Isten fizesse 

meg százszorosan és ezúton is köszönöm elkötelezettségüket! 

• Katolikus kalendárium és falinaptárak találhatók a hátsó kisasztalon, az árukat a perselybe tehet-

jük, illetve „Szívem első gondolata” c. könyv kapható a plébánián. 

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

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

Bodó Zoltán plébános 


