Hirdetések és liturgikus rend
2022. január 9 - 16.

Hálaadás a keresztségért

•Szerdán (január 5.) folytatjuk felnőtt katekézisünket a közösségi házban 18.45-től, mégpedig a Bibliával. Mindenkit szeretettel várunk!
• Januártól továbbra is lehet kérni szentmiseszándékokat hivatali időben a plébánián.
Szeretettel buzdítok mindenkit a legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és elhunyt szeretteinkért! A szentmiseszándékok öszszevonva is érvényesek!
• Akik szeretnék megszenteltetni házukat, lakásukat Vízkereszt ünnepével kapcsolatban, kérem, jelezzék a plébánián hivatali időben, hogy
időpontot tudjunk egyeztetni! A házszentelés
évente ismételhető.
Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért!
Isten áldása kísérje mindannyiunk életét,
jövő heti munkáját, avagy tanulását!
Bodó Zoltán, plébános

Hálát adok neked, mennyei Atyám,
hogy az egyházban megkereszteltek:
megszabadítottál az áteredő bűntől,
és felöltöztettél a megszentelő kegyelem ruhájába.
Krisztus közösségének
és az Ő Testének tagja lettem:
gyermekeddé fogadtál, Atyám,
és magadhoz rendeltél, az örök életbe.
Amikor megkereszteltek,
kicsi gyermek voltam
és nem tudtam, mi történik velem.
Most tudatosan, felnőtt fejjel
hálát adok irgalmas jóságodért
és gondviselő szeretetedért,
megújítom keresztségi fogadásomat
és hitvallásomat.
Hiszek benned, Szentháromság Egy Isten,
hiszek az Atyában,
a Teremtőben és Gondviselőben,
hiszek a Fiúban,
aki megváltásunkért emberré lett,
hiszek a Szentlélekben,
aki megszenteli az egyházat
és szentté tesz minket.
Ellene mondok a bűnnek,
a gonosz minden fajtájának,
ellene mondok a sátánnak
és minden csábításának.
Jézus útján akarok járni,
mert Ő az út, igazság és élet.
Ámen

8.00
9.30
11.00
18.00

Mosonszolnok
Tóth család élő és † tagjaiért
pro populo
Németh család élő és † tagjaiért

Hétfő

7.00
13.00

pro populo
Majdán Dezsőné Mária temetése (régi)

Kedd

18.00

Takács család élő tagjaiért

Szerda

18.00
18.45

† Ernő férj édesapa, nagyapáért
felnőtt katekézis – Biblia

18.00

† Berta és Kálmán szülőkért, † Borbála és János nagyszülőkért, valamint † Eufémia szerzetesnővérért

18.00

élő gyermekekért, családjaikért, valamint minden megfogant magzatért

Remete Szt. Pál – e

18.00

† Erzsébetért, valamint a család élő és † tagjaiért

ÉVKÖZI II. VASÁRNAP

8.00
9.30
11.00
18.00

Mosonszolnok
† Ágnes feleség, édesanya, nagymamáért
† Spiegl Juliannáért és † családtagokért
† lelkipásztorokért, szerzetesekért

Vasárnap
URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE – Ü

Csütörtök

Szt. Hiláriusz (Vidor) pk és
egyht. – e

Péntek
Szombat
Vasárnap

