Hirdetések és liturgikus rend
2021. november 28 - december 5.
• Hálásan köszönöm mindazok nagylelkűségét, akik
az elmúlt vasárnapon támogatták a katolikus karitász
szeretetszolgálatát. Templomunkban a perselyadomány ezen a vasárnapon 296 635 forint volt, a Szt.
Kereszt-kápolnában pedig 13.570 forint. A Szt. Erzsébet-kenyerekért 134 790 forintot adományoztak
Kedves Testvérek a helyi karitász csoportunknak. Isten fizesse vissza százszorosan minden jószándékú
adakozónak!
• Ugyancsak köszönöm mindazoknak, akik időt és
energiát áldoztak – a nem éppen kedvező időjárás ellenére – szombaton a Háromtölgy-kápolna kertjében
való faültetésre és a kert rendbetételére. Azt gondolom, hogy nagyon szép lett. Isten fizessen meg érte
mindenkinek kegyelme kincstárából.
• Szerdán (december 1.) lesz felnőtt katekézis a
közösségi házban, de 18.00 órakor kezdünk, mivel
nincs esti szentmise.
•Csütörtökön (december 2.), elsőcsütörtök lévén,
szentségimádási óra keretében imádkozunk papi
és szerzetesi hivatásokért 17.00 órától templomunkban, majd a szentmisénket is erre a szándékra
ajánljuk fel. Érezzük felelősségünknek a hivatásokért
való buzgó imádkozást!
• Pénteken (december 3.) elsőpéntek lesz, így gyónási lehetőséget biztosítok 16.45-től egészen a
szentmise kezdetéig. Használjuk ki ezt a lehetőséget!
•Szombaton (december 4.) ünnepélyesen meggyújtjuk adventi koszorúnk második gyertyáját. A gyertyagyújtás a szentmise kezdete előtt 20 perccel, azaz
17.40-kor kezdődik. Ezúttal az iskoláinkban tanuló
hittanosok képviselői gyújtják meg egy rövid áhítat
keretében.
Vasárnap
ADVENT I. VASÁRNAPJA
Hétfő
Kedd

Szt. András apostol – Ü

8.00
9.30
11.00
18.00

• Advent I. vasárnapjával kezdetét vette karácsonyi
előkészületünk. 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 december 2-án és 3-án) lesz. A többi hétköznapon nem lesz esti szentmise. A vasárnapi szentmisék rendje nem változik.
• A betegek karácsonyi gyóntatását együtt végzem az elsőpéntekes betegekkel december 3-án
(péntek). Kérem, hogy szerdáig 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.
• Szeretnénk megrendelni a jövő évre szóló Új Ember
hetilap, valamint az Adoremus liturgikus kalauz kiadványokat. Felhívom azonban az előfizetők figyelmét
arra, hogy az Új Ember 270Ft az Adoremus pedig
890Ft lesz a jövő évtől. Csak azok jelezzenek december 6-ig, akik szeretnék lemondani az előfizetést vagy
éppen új előfizetőként kérik a kiadványokat. A többit
automatikusan megrendeljük.
• Hétfőtől lehet kérni szentmiseszándékokat a jövő
esztendőre hivatali időben a plébánián. Szeretettel
buzdítok mindenkit a legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és elhunyt szeretteinkért! A
szentmiseszándékok összevonva is érvényesek!
• „Szívem első gondolata” c. könyv és Hitvallás évkönyv kapható a plébánián. !
Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a
betegekért és az elhunytakért!
A szívünkbe érkező Istenünk áldását kívánom mindnyájunk életére jövő heti munkájára, avagy tanulására
az adventi időben!
Bodó Zoltán, plébános
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† Katalin és György szülőkért, valamint † családtagokért
† János férj, édesapa, nagyapáért és † nagyszülőkért
† László testvér, édesapáért halálának 2. évfordulóján
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† Ferenc férj, édesapa, nagyapáért és † Karolina sógornőért
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† Magyar Mihályné Kocsis Vilmáért, valamint a Kocsis és a
Fekete család † tagjaiért
adventi gyertyagyújtás
† Levente felnőtt gyermekért
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Mosonszolnok
Bátonyi család † tagjaiért
† Windisch Teréziáért és † családtagokért
† szülőkért, nagyszülőkért, testvérekért

