Hirdetések és liturgikus rend
2021. december 26 - 2022. január 2.
• Szerdán (december 29.) a Rozália-kör találkozója
lesz 16.00 órától a közösségi házban. Mindenkit nagy
szeretettel várnak!
• Csütörtökön (december 30.) mutatjuk be a szentmisét a december hónapban eltemetett testvéreinkért.
• Pénteken (december 31.), a polgári év végén, a hálaadó szentmise 16.00 órakor kezdődik. Ez a szentmise már másnapra is érvényes. Mosonszolnokon
14.30-kor lesz a hálaadás, de ez nem érvényes másnapra.
Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki az év utolsó
napján templomban vagy kápolnában részt vesz
a Te Deum ünnepélyes éneklésében vagy elmondásában hálaadásul az esztendőben kapott jótéteményekért. (Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek 26. 1. §)
• Szombaton (január 1.), azaz Szűz Mária az Isten
Anyja (Újév) főünnepén, mely parancsolt ünnep,
9.30 és 18.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban. Mosonszolnokon 11.00 órakor.

vagy kápolnában áhítattal részt vesz a (…) Veni
Creator himnusz ünnepélyes éneklésében vagy
elmondásában az év első napján, Isten segítségét
kérve az esztendőre (Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek 26. 1. §. 1.)
• Vasárnap (január 2.), elsővasárnap lévén, szentségimádási órát tartunk templomunkban 16.30 órától papi és szerzetesi hivatásokért könyörögve.
Ezt megelőzően rózsafüzér titokcsere lesz.
• 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!
Istentől megáldott, kegyelemteljes Karácsonyt
kívánok!
Bodó Zoltán, plébános

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomban

Vasárnap
A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF – Ü

8.00
9.30
11.00
18.00

Hétfő

Szt. János apostol és evangélista – Ü

Kedd

7.00

Karácsony nyolcada alatti
V. nap – Ü
Csütörtök

† osztálytársakért (1964.) és munkatársakért (MÁV),
valamint a megfogant magzatokért

13.00
15.00
18.00

Dr. Horváth Rita temetése (új)
Harmath Lajosné Edit temetése (régi)
† Kollmann Györgyné Irénért

18.00

a december hónapban eltemetettekért: Kovács Sándorné Nagy Etelka, Edelné Szabó Mária, Szalai Tibor
Péter, Nagy Józsefné Szolcsányi Julianna, Dr. Horváth
Rita, Harmath Lajosné Rajky Edit

14.30
16.00

Mosonszolnok – évvégi hálaadás
évvégi hálaadás – pro populo

9.30
11.00
18.00

pro populo
Mosonszolnok
élő és † családtagokért, barátokért, rokonokért

8.00
9.30
11.00
16.30
18.00

Mosonszolnok
† Albert gyermek testvérért
pro populo
SZENTÓRA
† szülőkért, nagyszülőkért

Karácsony nyolcada alatti
VI. nap – Ü
Péntek

Karácsony nyolcada alatti
VII. nap – Ü

Szombat
SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV) – FÜ
Vasárnap
KARÁCSONY UTÁNI II. VASÁRNAP

† Anna édesanyáért és † családtagokért

18.00
Aprószentek – Ü

Szerda

Mosonszolnok
† Mária és István szülők, nagyszülők, dédszülőkért
† Emil testvér édesapa, nagyapáért, valamint † Katalin
és László szülők, nagyszülőkért
közös szándékra

