
 

• Az előttünk álló héten (január 17-21.) a hétközna-

pokon reggel 7 órakor lesznek szentmisék, mert 

ekkor tartjuk az ökumenikus imahetet a Krisztus-

hívők egységéért. Ebben az esztendőben az imahét 

mottója: „Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy 

imádjuk őt.” (Mt 2,2). Az imaalkalmakon minden nap 

18.00 órakor vehetünk részt a hirdetőtáblán olvasha-

tó rend szerint. A szokásoknak megfelelően a mi 

templomunkban kedden 18.00 órakor lesz ökume-

nikus istentisztelet, melynek keretében idén Tasi Ta-

más görögkatolikus parókus (Győr) hirdet igét, 

csütörtökön pedig jómagam leszek igehirdető az evan-

gélikus templomban. Lehetőség szerint minél többen 

gyakoroljuk a testvéri szeretetet másfelekezetű ke-

resztény embertársaink felé! 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő 

heti munkáját, avagy tanulását! 

Bodó Zoltán, plébános 

 

Ima a keresztények egységéért: 

„De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, 

akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, 21hogy 

mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem 

vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek miben-

nünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél en-

gem.” (Jn 17,21-22) 

„Tied a dicsőség örökké! Emlékezzél meg, Urunk, egy-

házadról! Szabadítsd meg minden gonosztól, tedd tö-

kéletessé szeretetben. Gyűjtsd egybe a neked szentelte-

ket a négy világtájról a te országodba, amelyet nekik 

készítettél. Mert tied az erő és a dicsőség örökké. Jöjjön 

el a kegyelem, és múljék el a világ! Hozsánna Dávid 

Istenének! Jöjj, Uram, Jézus!”  (Didakhé) 

„Jézus Krisztus! Te azért könyörögtél mennyei Atyád-

hoz, hogy mindazok, akik hisznek benned, eggyé legye-

nek, amiként te is egy vagy Atyáddal. Kérünk téged: 

gyűjtsd össze mindazokat, akik vallják a te nevedet, és 

bizonyságot tesznek rólad szóval és cselekedettel. Egye-

síts minket imádásodban és dicsőítésedben. Tégy min-

ket a szenvedők barátaivá. Segíts minket, hogy megbo-

csássunk az ellenünk vétőknek. Add meg mindnyá-

junknak Lelked egységét a békesség közösségé-

ben.” (Aranyszájú Szt. János) 

„Urunk, Jézus Krisztus, járj közben népedért! Te vál-

tottál meg bennünket. Tarts meg minket az igaz ke-

resztény hitben! Meghitt szavaddal, a Szentírásban 

adott isteni igéddel hívd ismét egybe nevednek egymás-

tól messzire távolodott megvallóit.”  (Albrecht Dürer) 

„Élő Isten! Jöjj, tedd lelkünket Lelked templomává! 

Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy meg-

szűnjön benne minden megoszlás, és úgy jelenjék meg 

a világ előtt, mint igazságod oszlopa és alapja. Add 

mindnyájunknak Szentlelked gyümölcseként a testvéri 

szeretetet, az örömöt, a békét, a türelmet, a jóakaratot, 

a hűséget. Szentlelked szóljon szolgáid ajkával, ami-

kor igédet hirdetik itt és mindenütt… Teremts Lelked 

erejével egyetértést.”  (Taizé-i imádság) 

Hirdetések és liturgikus rend 

2022. január 16 - 23.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI II. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Ágnes feleség, édesanya, nagymamáért 

† Spiegl Juliannáért és † családtagokért 

† lelkipásztorokért, szerzetesekért 

  

Hétfő 

Szt. Antal apát – E 

7.00 

11.00 

† Gizella és Rudolf házaspárért 

Horváth Győző Alfréd temetése (régi) 

  

Kedd 
Árpád-házi Szt. Margit 

szűz – Ü 

7.00 

18.00 

† Süli szülőkért 

ökumenikus istentisztelet templomunkban 

  

Szerda 

  

7.00 

13.00 

élő családtagokért 

Albert Ferenc és neje Ilona temetése (új) 

  

Csütörtök Szt. Fábián pp. és vért., v. 

Szt. Sebestyén vért., v. Bol-

dog Özséb áldp. – e 

7.00 

15.00 

a keresztények egységéért 

Kovacsics István temetése (régi) 

  

Péntek 

Szt. Ágnes szűz és vért. – E 

7.00 

15.00 

† Ágnes és István nagyszülőkért 

Wasztl Anna temetése (régi) 

  

Szombat Szt. Vince diak. és vért., v. 

Bold. Batthyány-

Strattmann László hitv. – e 

18.00 † Barnabás felnőtt gyermekért és † családtagokért 

  

Vasárnap 
ÉVKÖZI III. VASÁRNAP 

  

ISTEN IGÉJÉNEK VASÁR-

NAPJA 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Cseri Lászlóért halálának 1. évfordulóján 

élő és † családtagokért 

† Mátyás és Mária nagyszülőkért, valamint élő és † hozzá-

tartozókért  


