
HIRDETÉSEK 

2021. január 3 – 10. 
 

Vasárnap 

KARÁCSONY UTÁNI II. 

VASÁRNAP 

9.30 

11.00 

16.30 

18.00 

† Albert gyermek, testvérért 

† Robert Drahokaupilért és † családtagokért 

SZENTÓRA 

† József férj édesapa, nagyapa, dédapáért 
 

Hétfő 

 

7.00 

14.00 

15.00 

élő és † családtagokért 

Frank József temetése (régi) 

Nagy Lajos temetése (régi) 
 

Kedd  18.00 † nagyszülőkért és rokonokért 
 

Szerda 
URUNK MEGJELENÉSE 

(VÍZKERESZT) – FÜ 

 
(parancsolt ünnep!) 

13.00 

15.00 

18.00 

Csonka Mihályné temetése (régi) 

Stárics Márta temetése (régi) 

† Manninger Istvánért és † családtagokért, valamint 

minden megfogant magzatért 
 

Csütörtök 

Penyaforti Szt. Raj-

mund áldozópap – e 

13.00 

15.00 

17.00 

18.00 

Zettel Etelka temetése (régi) 

Krázi Istvánné temetése (régi) 

SZENTÓRA 

papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek 

 

17.00 

18.00 

GYÓNTATÁS 

† Gizella és Lajos szülőkért, valamint † Sándor, Ju-

dit és Lajos testvérekért 
 

Szombat  18.00 † János férj, édesapa, nagyapáért 
 

Vasárnap 
URUNK MEGKERESZ-

TELKEDÉSE – Ü 

9.30 

11.00 

18.00 

Tóth család † tagjaiért 

Hegyi család élő és † tagjaiért 

† házastársért 

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

• Vasárnap (január 3.), elsővasárnap lévén, szentségimádási órát tartunk templomunkban 16.30 

órától. Ezt megelőzően rózsafüzér titokcsere lesz. 

• Vasárnaponként Mosonszolnokon van reggel 8.00 órakor szentmise, illetve a Szent Kereszt-

kápolnában. 

• Szerdán (január 6.) Urunk megjelenése, azaz Vízkereszt főünnepe lesz, mely parancsolt 

ünnep. Este 18.00 órakor lesz szentmise, de már az előesti szentmise is érvényes az ünnep meg-

szentelésére. Mosonszolnokon 16.30 órakor lesz szentmise ezen a napon. 

• Csütörtökön (január 7.), elsőcsütörtök lévén, szentségimádási órát tartunk templomunkban 

17.00 órától papi és szerzetesi hivatásokért könyörögve, majd ezt követően a szentmisénket is erre 

a szándékra ajánljuk fel. Érezzük kötelességünknek a hivatásokért való könyörgést! 

• Pénteken (január 8.) ugyan nem elsőpéntek lesz, de gyónási lehetőséget biztosítok 17.00 órá-

tól a szentmise kezdetéig. 



• Januártól továbbra is lehet kérni szentmiseszándékokat hivatali időben a plébánián. Szeretet-

tel buzdítok mindenkit a legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és elhunyt szerette-

inkért! A szentmiseszándékok összevonva is érvényesek!  

• Akik szeretnék majd megszenteltetni házukat, lakásukat Vízkereszt ünnepével kapcsolatban, ké-

rem, mihamarabb jelezzék, hogy időpontot tudjunk egyeztetni! A házszentelés évente ismételhető. 

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

Az Úr áldása kísérje életünket, mindennapi munkánkat, avagy tanulásunkat ebben az Új-

esztendőben is! 

Bodó Zoltán plébános 


