Hirdetések és liturgikus rend
2021. december 19 - 26.
• Vasárnap (december 19.), azaz Advent IV. vasárnapján gyónási lehetőséget biztosítunk 14.30-tól az
esti szentmise végéig a templomunkban. Több pap áll
a bűnbánók rendelkezésére. Legyen bűnbánó felkészülésünk Karácsony ünnepére.
• Ezen a héten még hétfőtől csütörtökig RORATEszentmisékre hívom és várom a Kedves Testvéreket
hajnali 6 órakor.
• Kedden (december 21.) 19.00 órától 20.30-ig, valamint szerdán (december 22.) 18.00 órától 19.30-ig
gyónási lehetőséget biztosítok templomunkban. Ezt
azonban csak végszükség esetén használjuk ki és törekedjünk vasárnap elvégezni szentgyónásunkat!

• December 24-én (pénteken) 16.00 órakor a piarista iskola tanulói karácsonyi műsort adnak elő
templomunkban a város kisgyermekei számára.
Templomunk ezután 22.00-ig zárva tart. A Szent
Krisztina kórus zenés áhítatával hangolódunk rá
22.30-tól a 23 órakor kezdődő ünnepi „éjféli” szentmisére.
• Karácsony napján, azaz december 25-én, vasárnapi miserend lesz, tehát 9.30-kor, 11.00-kor és
18.00 órakor lesz szentmise templomunkban. Reggel
8.00 órakor Mosonszolnokon mutatok be szentmisét.
• Vasárnap (december 26.) Szent Család ünnepe
lesz. Szeretettel hívok minden családot a szentmisékre, melyek végén szívesen megáldom külön is a családokat.

• Vasárnap (december 26.) az esti szentmisét ismételten közös szándékra ajánljuk fel. Templomunk-

ban a hátul kihelyezett pulpitusnál lehet szándékot
kérni. A borítékra írjuk rá a szándékot és adományunkat helyezzük a borítékba, majd dobjuk a nyílásba.
Ebben a szentmisében mindazokért imádkozunk, akik
kérik.
• December 31-én, pénteken, a polgári év végén, a
hálaadó szentmise 16.00 órakor kezdődik. Ez a
szentmise már másnapra is érvényes. Újév napján
(január 1.) 9.30-kor és 18.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban. Mosonszolnokon 11.00 órakor
lesz szentmise.
Akik részt vesznek a hálaadáson, teljes búcsúban részesülhetnek a szokott feltételekkel, vagyis a kegyelem állapotában vannak (vagy szentgyónáshoz járulnak, ha szükséges) a szentmisén áldoznak és imádkoznak a szentatya szándékára.
• Januártól ismét lehet kérni szentmiseszándékokat hivatali időben a plébánián. Szeretettel buzdítok
mindenkit a legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és elhunyt szeretteinkért! A szentmiseszándékok összevonva is érvényesek!
• December 22-től január 2-ig nincs ügyfélfogadás a plébánián, csak sürgős esetben szíveskedjenek
keresni (haldoklót ellátni, temetést bejelenteni).
• Köszönjük mindazok támogatását, akik befizették egyházközségi hozzájárulásukat erre az
évre. .
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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Mosonszolnok
† Lehmann Tamás gyermekért
† Drahokaupil Róbertért és † hozzátartozóiért
GYÓNTATÁS
† Ágnes és István szülők, nagyszülőkért

Hétfő
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† Makkos András édesapa, felnőtt gyermekért
Szalai Tibor Péter temetése
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† József édesapáért és élő családtagokért
GYÓNTATÁS
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pro populo
Nagy Józsefné Julianna temetése (régi)
GYÓNTATÁS

Vasárnap
ADVENT IV. VASÁRNAPJA

Csütörtök
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Mosonszolnok – pro populo
„éjféli szentmise” – pro populo
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Mosonszolnok – pro populo
pro populo
† szülőkért és testvérekért
† Anna és László szülőkért, valamint élő és † hozzátartozókért
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Mosonszolnok
† Mária és István szülők, nagyszülők, dédszülőkért
† Emil testvér édesapa, nagyapáért, valamint † Katalin és
László szülők, nagyszülőkért
közös szándékra
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