
 

• Vasárnap (január 2.), elsővasárnap lévén, 

szentségimádási órát tartunk templomunkban 

16.30 órától papi és szerzetesi hivatásokért 

könyörögve. Ezt megelőzően rózsafüzér titok-

csere lesz. 

•Szerdán (január 5.) biztosítok gyónási lehető-

séget 17.00 órától a szentmise kezdetéig. 

•Szerdán folytatjuk felnőtt katekézisünket a 

közösségi házban 18.45-től, mégpedig a Kate-

kizmussal. Mindenkit szeretettel várunk! 

• Csütörtökön (január 6.) Urunk megjelené-

se, azaz Vízkereszt főünnepe lesz, mely pa-

rancsolt ünnep. Este 18.00 órakor lesz szent-

mise, de már az előesti szentmise is érvényes az 

ünnep megszentelésére. Mosonszolnokon 16.30 

órakor lesz szentmise ezen a napon. 

• Csütörtökön (január 6.), bár elsőcsütörtök, 

nem lesz szentségimádási óra, de a szentmi-

sénket papi és szerzetesi hivatásokért ajánljuk 

fel. Érezzük kötelességünknek a hivatásokért 

való könyörgést! 

• Péntek (január 7.) helyett a következő pénte-

ken (január 14.) látogatom meg az elsőpéntekes 

betegeket otthonaikban, de este lesz szentmise a 

szokott időben. 

• Januártól továbbra is lehet kérni szentmi-

seszándékokat hivatali időben a plébánián. 

Szeretettel buzdítok mindenkit a legszentebb ál-

dozat bemutatásának felajánlására élő és el-

hunyt szeretteinkért! A szentmiseszándékok ösz-

szevonva is érvényesek!  

• Akik szeretnék majd megszenteltetni házukat, 

lakásukat Vízkereszt ünnepével kapcsolatban, 

kérem, mihamarabb jelezzék, hogy időpontot tud-

junk egyeztetni! A házszentelés évente ismétel-

hető. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandó-

kért, a betegekért és az elhunytakért! 

Az Úr áldása kísérje életünket, mindennapi 

munkánkat, avagy tanulásunkat ebben az 

Újesztendőben is! 

Bodó Zoltán, plébános 

 

Recept az újesztendőre: 

Veszünk 12 hónapot  

Megtisztítjuk minden helytelen nézettől  

Szeretetlenségtől, önzéstől.  

Minden hónapot szétvágunk 30-31 részre.  

Ezután minden napot úgy formálunk,  

Hogy veszünk egy rész munkát,  

Egy rész jókedvet és humort.  

Hozzáadunk három púpozott kanál optimizmust,  

Egy adag bizalmat,  

Egy teáskanál összeférhetőséget,  

Egy mákszem türelmet,  

Egy csepp tapintatot.  

Az egészet bevonjuk szeretettel,  

Földíszítjük a figyelem csokrával.  

Kedves mosollyal,  

Illatos, szívélyes szóval szervírozzuk.  

Hirdetések és liturgikus rend 

2022. január 2 - 9.  

Vasárnap 

KARÁCSONY UTÁNI II. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.30 

11.00 

16.30 

18.00 

Mosonszolnok 

† Albert gyermek, testvérért 

pro populo 

SZENTÓRA 

† szülőkért, nagyszülőkért  

Hétfő 
Jézus Szt. Neve – e 

7.00 pro populo  

Kedd   18.00 † szülőkért és rokonokért  

Szerda 
  

17.00 

18.00 

GYÓNTATÁS 

hálából születésnapra– előesti szentmise  

Csütörtök URUNK MEGJELENÉSE 

(VÍZKERESZT) – FÜ 

  

(parancsolt ünnep!) 

13.00 

15.00 

16.30 

18.00 

Roncz Józsefné temetése (régi) 

Benkovich József temetése (új) 

Mosonszolnok 

papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek Penyaforti Szt. Rajmund áldp. 

– e 

18.00 élő és † családtagokért, barátokért, rokonokért és azo-

kért, akikért senki nem imádkozik  

Szombat 
  

18.00 † János férj, édesapa, nagyapáért  

Vasárnap 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉ-

SE – Ü 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

Tóth család élő és † tagjaiért 

pro populo 

Németh család élő és † tagjaiért  


