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gyóntatási rendet, amikor itt leszek a templomban és
gyónási lehetőséget biztosítok. Azt még nem igazán
tudjuk, hogy milyen lesz a Karácsonyunk, de legyen
bűnbánó a felkészülésünk az ünnepre.

• Az adventi időben RORATE-szentmisékre hívom
továbbra is a Kedves Testvéreket hétfőtől szombatig minden nap hajnali 6 órakor. Ebben az időszakban nincs esti szentmise. A vasárnapi szentmisék
rendje nem változik.

• Már 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!

• Szerdán (december 8.) lesz a Boldogságos Szűz
Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepe.
Csak reggel 6.00-kor lesz hajnali szentmise templomunkban, majd 12.00 órától elimádkozzuk mind a
négy rózsafüzért itt a templomban. Kérjük Nagyaszszonyunk közbenjárását hazánkért, annak lelki megújulásáért, valamint a békéért az egész világ számára.

• 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!

• Szerdán (december 8.) felnőtt katekézis lesz a
közösségi házban, de 18.00 órakor kezdünk, mivel
nincs esti szentmise.
•Szombaton (december 11.) ünnepélyesen meggyújtjuk adventi koszorúnk harmadik gyertyáját. A gyertyagyújtás a szentmise kezdete előtt 20 perccel, azaz
17.40-kor kezdődik. Ezúttal a Szt. Krisztina Kórus
tagjai gyújtják meg egy rövid áhítat keretében.
• Vasárnap (december 12.) a szentmisék végén megáldjuk az otthoni karácsonyi jászol Kis Jézus
figuráját, illetve a kisebb Betlehemeket.
• Előre jelzem, hogy december 19-én, azaz Advent
4. vasárnapján gyónási lehetőséget biztosítunk
14.30-tól az esti szentmise kezdetéig a templomunkban, amikor több gyóntató áll majd a bűnbánattartók
rendelkezésére. Hamarosan azonban kifüggesztek egy
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• „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
Gyújtsd meg a remény gyertyáját azoknak a lelkében,
akiknek talán csak a te biztatásod hiányzik ahhoz,
hogy újra erőre kapjanak. Ezzel nemcsak rajtuk segítesz, hanem magadon is.
Mosonszolnok
Bátonyi család † tagjaiért
† Windisch Teréziáért és † családtagokért
† szülőkért, nagyszülőkért, testvérekért
† Szabó Ferenc és Szitás Mária szülőkért, valamint †
testvérekért
Kovács Sándorné Nagy Etelka temetése (régi)
élő családtagokért
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† szülőkért
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felnőtt katekézis – katekizmus

6.00

Zimmermann család † tagjaiért

6.00

† Etel és Gábor szülők, nagyszülőkért

6.00

† Katalin édesanyáért, Lajos édesapáért, valamint élő és
† családtagokért
adventi gyertyagyújtás – Szt. Krisztina Kórus
† Ernő férj édesapa nagyapáért és † hozzátartozókért
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Mosonszolnok
† Albert és Éva szülők, nagyszülőkért, valamint † Ágoston testvérért
† Bécsi Lajos férj, édesapa, nagyapa, felnőtt gyermekért
† Géza és Magdolna szülőkért, valamint † Alajos fiukért

