Hirdetések és liturgikus rend
2021. december 12 - 19.
• 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.

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!
• „Szívem első gondolata” c. könyv és Hitvallás évkönyv kapható a plébánián. Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért!

• Szerdán (december 15.) felnőtt katekézis lesz a
közösségi házban, de 18.00 órakor kezdünk, mivel
nincs esti szentmise.

A szívünkbe érkező Istenünk áldását kívánom mindnyájunk életére jövő heti munkájára, avagy tanulására
az adventi időben!

•Szombaton (december 18.) ünnepélyesen meggyújtjuk adventi koszorúnk negyedik gyertyáját. A gyertyagyújtás a szentmise kezdete előtt 20 perccel, azaz
17.40-kor kezdődik. Ezúttal a karitász csoportunk
tagjai gyújtják meg egy rövid áhítat keretében.

Bodó Zoltán, plébános

• Vasárnap (december 19.), azaz Advent 4. vasárnapján, gyónási lehetőséget biztosítunk 14.30-tól
az esti szentmise kezdetéig a templomunkban, amikor
több gyóntató áll majd a bűnbánattartók rendelkezésére. Kifüggesztettem azonban egy gyóntatási rendet
is, amikor én leszek itt a templomban és gyónási lehetőséget biztosítok. Bizakodunk abban, hogy békés,
nyugodt, és akár nagycsaládban eltöltött Karácsonyunk lesz, de egyben legyen bűnbánó is a felkészülésünk az ünnepre.
• 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!

• 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
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Egy este az öreg cherokee indián két farkasról mesélt
unokájának, melyek minden emberben harcolnak.
Így szólt: „Fiam, a harcot két farkas vívja, mely mindegyikünkben benne lakozik.
Az egyik a gonosz. Ő a harag, az irigység, a féltékenység, a gondok, a fájdalom, a mohóság, az arrogancia,
az önsajnálat, a bűn, az előítéletek, a kisebbségi érzések, a hazugságok, az álszentség és az egó.
A másik a jó. Ő a boldogság, a béke, a szeretet, a remény, a vidámság, az alázat, a jóság, a jóakarat, a
rokonszenv, a nagylelkűség, az egyenesség, az együttérzés és a hit.”
Az unoka pár percig eltűnődött nagyapja szavain,
majd megkérdezte: „Melyik farkas nyer?”
Az öreg indián ezt válaszolta:

“Az, amelyiket táplálod.”

Mosonszolnok
† Albert és Éva szülők, nagyszülőkért, valamint † Ágoston
testvérért
† Bécsi Lajos férj, édesapa, nagyapa, felnőtt gyermekért
† Ernő férj, édesapa, nagyapáért és † hozzátartozókért –
piarista énekkar énekel
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† István és Ágnes szülőkért, valamint József és Anna keresztszülőkért

Keresztes Szt. János áldp.
és egyht. – E
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† Éva édesanyáért, Albert édesapáért, valamint élő és †
rokonokért

Boldog Brenner János áldp.
és vért. – E
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Szt. Lúcia szűz és vért. – E
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élő és † családtagokért
felnőtt katekézis – Biblia
† hozzátartozókért
† Ferenc férjért
Edelné Szabó Mária temetése (régi)
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† Béla édesapa, nagyapáért, valamint a Vecsei család élő
és † tagjaiért
adventi gyertyagyújtás – karitász csoport
† János férj, édesapa, nagyapáért
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Mosonszolnok
† Lehmann Tamás gyermekért
† Drahokaupil Róbertért és † hozzátartozóiért
† Ágnes és István szülők, nagyszülőkért

