
 

• Szerdán (november 9.) folytatjuk felnőtt katekézisün-
ket a közösségi házban 18.45-kor, mégpedig a Bibliával 
foglalkozunk. 

•Szombaton (november 26.) ünnepélyesen meggyújtjuk 
adventi koszorúnk első gyertyáját. A gyertyagyújtás a 
szentmise kezdete előtt 20 perccel, azaz 17.40-kor kezdő-
dik. Így lesz ez a többi adventi szombat estén is. 

• A jövő vasárnaptól kezdetét veszi karácsonyi előkészüle-
tünk az adventi idővel. A szentmisék rendje Adventben a 
következőképpen alakul: hétfőtől szombatig minden 
nap lesz hajnali szentmise 6 órakor, de a szokásos esti 
szentmise csak elsőcsütörtökön és elsőpénteken (azaz dec-
ember 1-jén és 2-án) lesz. A többi hétköznapon nem lesz 
esti szentmise. A vasárnapi szentmisék rendje nem válto-
zik. 

• Már előre jelzem, hogy a betegek karácsonyi gyóntatá-
sát együtt végzem az elsőpéntekes betegekkel december 2
-án (péntek). Kérem, hogy jelezzék névvel és pontos cím-
mel (esetleg telefonszámmal) a sekrestyében vagy a plébá-
nián, ha tudnak olyan testvérünkről, aki szívesen elvégezné 
szentgyónását és szentáldozását Karácsony ünnepével kap-
csolatosan. 

• Tisztelettel és szeretettel felhívom azon testvérek figyel-
mét, akik még nem rendezték az idei egyházközségi hoz-
zájárulásukat (egyházi adó), hogy megtehetik azt a plébá-
nián hivatali időben. Felhívhatjuk ezzel kapcsolatban 
szomszédjaink, ismerőseink figyelmét is, különösen azokét, 
akik nemrég költöztek egyházközségünk területére. Azok-
nak pedig, akik már rendezték Isten fizesse meg százszoro-

san és ezúton is köszönöm elkötelezettségüket! • Szívem 
első gondolata c. könyv már kapható a plébánián hivatali 
időben, illetve naptárak és kalendárium a templomban.  

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a bete-
gekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti 
munkáját, avagy tanulását! 

 

Az emberiség felajánlása Jézus Szentséges Szívének  

Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod 
előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. 
Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk 
fölajánlja magát szentséges Szívednek. 

Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették, és 
eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken jóságos Jézus és öleld 
valamennyit legszentebb Szívedre. 

Légy Királya Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártoltak 
el Tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy 
mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, és éhen-szomjan el ne 
pusztuljanak. 

Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás 
választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egysé-
gébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj Urunk egy-
házadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és ren-
det. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: 
Köszöntsük az isteni Szívet, amely által üdvösségünk támadt: dicsér-
tessék és áldassék mindörökké. Ámen. 

(Azok a hívek, akik ezt a felajánló imát áhítattal elimádkozzák, részleges búcsút nyerhet-

nek. Teljes búcsúban részesülhetnek, ha Krisztus Király ünnepén nyilvánosan végzik.) 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. november 20 - 27.  

Vasárnap 

KRISZTUS A VILÁGMIN-

DENSÉG KIRÁLYA – FÜ 

(gyűjtés a Karitász javára) 

8.00 

9.30 

  

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok – Nagy Szofi keresztelője 

Szebeni család † tagjaiért – megemlékezés Giesswein Sándorról 

(koszorúzás) 

† Hanaszek Erzsébet és Megyimori Mátyás szülők, nagyszülőkért 

Peckmann Anna keresztelője 

† Magdolna édesanyáért  

Hétfő A Boldogságos Szűz Mária bemu-
tatása a templomban – E 

7.00 † Renátáért halálának 1. évf. 

Kedd 
Szt. Cecília szűz és vért. – E 

15.00 

18.00 

Bodó Istvánné Jozefa temetése (régi) 

ad int. dantis 

Szerda 
Szt. I. Kelem pp. és vért. v. Szt. Kolum-

bán apát – e 

15.00 

18.00 

18.45 

Szalay Róbert temetése (új) 

† Katalin és János szülők, nagyszülőkért 

felnőtt katekézis - Biblia 

Csütörtök Dung-Lac Szt. András áldp. és 
társai vietnami vért.-k – E 

17.00 

18.00 

Imaóra – Jézus Szíve Családja vezetésével 

ezen évben † imádkozótársakért 

Péntek Alexandriai Szt. Katalin szűz és vért. 
– e 

18.00 † szülőkért 

Szombat 

  

17.40 

18.00 

adventi gyertyagyújtás 

a november hónapban eltemetettekért: Tóth Vilmosné Farkas Juli-

anna, Vida László, Papp Ferenc, Dr. Szabó Gábor, Belovári Gézáné 

Milkovits Julianna, Bodó Istvánné Horváth Jozefa, Szalay Róbert, Illés 

Józsefné 

Vasárnap 

ADVENT I. VASÁRNAPJA 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

Bátonyi család élő és † tagjaiért 

† Katalin feleség, édesanyáért 

† Makkos András édesapa, felnőtt gyermekért 


