
 

•Szombaton (november 27.) ünnepélyesen meggyújt-

juk adventi koszorúnk első gyertyáját. A gyertya-

gyújtás a szentmise kezdete előtt 20 perccel, azaz 

17.40-kor kezdődik. Így lesz ez a többi adventi szom-

bat estén is. 

• A jövő vasárnaptól kezdetét veszi karácsonyi előké-

születünk az adventi idővel. A szentmisék rendje Ad-

ventben a következőképpen alakul: hétfőtől szom-

batig minden nap lesz hajnali szentmise 6 óra-

kor, de a szokásos esti szentmise csak elsőcsütörtökön 

és elsőpénteken (azaz december 2-án és 3-án) lesz. A 

többi hétköznapon nem lesz esti szentmise. A vasár-

napi szentmisék rendje nem változik. Itt szeretném 

megjegyezni, hogy még 5 hajnali szentmise szabad, 

tehát lehet szándékot kérni. 

• Már előre jelzem, hogy a betegek karácsonyi 

gyóntatását együtt végzem az elsőpéntekes betegek-

kel december 3-án (péntek). Kérem, hogy jelezzék 

névvel és pontos címmel (esetleg telefonszámmal) a 

sekrestyében vagy a plébánián, ha tudnak olyan test-

vérünkről, aki szívesen elvégezné szentgyónását és 

szentáldozását Karácsony ünnepével kapcsolatosan. 

• Plébániánk karitászcsoportja idén is szeretné tar-

tós élelmiszerekből álló csomagokkal megajándékoz-

ni a területünkön élő rászoruló testvéreinket Urunk 

születésének főünnepe alkalmából. Ezért az előttünk 

álló héten a vasárnap (november 28.) esti szentmiséig 

bezárólag várjuk a boltban vásárolt tartós élelmisze-

rekből (olaj, konzerv, tészta, tea, kávé, rizs, kakaó 

stb.) álló adományokat. Ezeket a templomban lehet 

elhelyezni a bejárattal szembeni oltárnál. Kérem, 

hogy csak tartós élelmiszert hozzunk közvetlenül a 

szentmisék előtt illetve után vagy hivatali időben a 

plébániára. A felajánlásokból összeállított csomagot 

karitászcsoportunk önkéntesei juttatják el a rászoruló 

családoknak. Minden kis felajánlás nagy segítség le-

het! Szívesen várjuk olyan – nehéz körülmények kö-

zött élő (pl. egyedülálló, idős, sokgyermekes) – testvé-

reink nevét és címét, akik a környezetükben laknak és 

tudják róluk, hogy ilyen jellegű segítségre szorulnak. 

• Tisztelettel és szeretettel felhívom azon testvérek 

figyelmét, akik még nem rendezték az idei egyház-

községi hozzájárulásukat (egyházi adó), hogy meg-

tehetik azt a plébánián hivatali időben. Felhívhatjuk 

ezzel kapcsolatban szomszédjaink, ismerőseink figyel-

mét is, különösen azokét, akik nemrég költöztek egy-

házközségünk területére. Azoknak pedig, akik már 

rendezték Isten fizesse meg százszorosan és ezúton is 

köszönöm elkötelezettségüket! 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő 

heti munkáját, avagy tanulását! 

Bodó Zoltán, plébános 

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat! 

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. november 21 - 28.  

Vasárnap 

KRISZTUS A MINDENSÉG 

KIRÁLYA – FÜ  

8.00 
9.30 

  
11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Gizella és Lajos szülőkért, valamint † Sándor, Judit és 

Lajos testvérekért 
† Orbán József férj, édesapa, nagyapáért 
† Nagy József férjért, † Varga Éva feleségért halálának 1. 

évfordulóján, valamint † Nagy és Varga szülőkért  

Hétfő Szt. Cecília szűz és vért. – 

E 

7.00 
15.00 

pro populo 
Endre Károlyné Etelka temetése (régi)  

Kedd Szt. Kelemen pp és vért. v. 

Szt. Kolumbán apát – e 

18.00 † Katalin és János szülők, nagyszülőkért  

Szerda Dung-Lac Szt. András áldp. 

és társai vért-k – E 

18.00 
18.45 

† szülőkért 
felnőtt katekézis – katekizmus  

Csütörtök Alexandriai Szt. Katalin 

szűz és vért. – e 

13.00 
18.00 

Paár László temetése (régi) 
ez évben † imádkozótársakért  

Péntek 
  

18.00 † Róbert édesapa, nagyapáért, valamint a Varga család † 

tagjaiért  

Szombat 

  

17.40 
18.00 

adventi gyertyagyújtás 
a november hónapban eltemetettekért: Szabó Márta, 

Bartalos Ottóné Dobóczki Ilona, Vitéz Lászlóné Tonomár 

Ágnes, Endre Károlyné Haiden Etelka, Paár László, Haj-

szán Józsefné Tóth Terézia 

Vasárnap 

ADVENT I. VASÁRNAPJA 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Katalin és György szülőkért, valamint † családtagokért 
† János férj, édesapa, nagyapáért és † nagyszülőkért 
† László testvér, édesapáért halálának 2. évfordulóján  


