
 

• Hálásan köszönöm mindazok nagylelkűségét, akik az elmúlt 
vasárnapon támogatták a katolikus karitász szeretetszolgálatát. 
Templomunkban a perselyadomány ezen a vasárnapon 416 965 
Forint volt, a Szt. Kereszt-kápolnában pedig 23 200 Forint, 
amelyet befizettünk a Győri Egyházmegye számlájára. A Szt. 
Erzsébet-kenyerekért 104 820 Forintot adományoztak Kedves 
Testvérek a helyi karitász csoportunknak. Isten fizesse vissza 
százszorosan minden jószándékú adakozónak! 

• Hétfőtől szombatig minden nap lesz hajnali (rorate) 
szentmise 6 órakor templomunkban, melyre mindenkit nagy 
szeretettel hívok és várok az egész adventi időszakban.  

• Szerdán (november 30.) folytatjuk felnőtt katekézisünket a 
közösségi házban 18.00-kor, mégpedig a Katekizmussal, azon 
belül pedig a szentségekkel foglalkozunk. 

•Csütörtökön (december 1.), elsőcsütörtök lévén, szentségimá-
dási óra keretében imádkozunk papi és szerzetesi hivatáso-
kért 17.00 órától templomunkban, majd a szentmisénket is erre 
a szándékra ajánljuk fel. Érezzük felelősségünknek a hivatásokért 
való buzgó imádkozást! 

• Pénteken (december 2.) elsőpéntek lesz, így gyónási lehető-
séget biztosítok 16.50-től egészen a szentmise kezdetéig. Hasz-
náljuk ki ezt a lehetőséget! 

•Szombaton (december 3.) ünnepélyesen meggyújtjuk adventi 
koszorúnk második gyertyáját. A gyertyagyújtást a karitász cso-
portunk végzi, mely a szentmise kezdete előtt 20 perccel, azaz 
17.40-kor kezdődik. 

• Plébániánk karitászcsoportja idén is szeretné tartós élelmisze-
rekből álló csomagokkal megajándékozni a területünkön élő rá-
szoruló testvéreinket Urunk születésének főünnepe alkalmából. 
Ezért az előttünk álló héten a vasárnap (december 4.) esti 
szentmiséig bezárólag várjuk a boltban vásárolt tartós élelmi-
szerekből (olaj, konzerv, tészta, tea, kávé, rizs, kakaó stb.) álló 
adományokat. Ezeket a templomban lehet elhelyezni a bejárattal 

szembeni oltárnál közvetlenül a szentmisék előtt, illetve után 
vagy hivatali időben a plébániára. A felajánlásokból összeállított 
csomagot karitászcsoportunk önkéntesei juttatják el a rászoruló 
családoknak. Minden kis felajánlás nagy segítség lehet! Szívesen 
várjuk olyan – nehéz körülmények között élő (pl. egyedülálló, 
idős, sokgyermekes) – testvéreink nevét és címét, akik a környe-
zetükben laknak és tudják róluk, hogy ilyen jellegű segítségre 
szorulnak. 

• A betegek karácsonyi gyóntatását együtt végzem az elsőpén-
tekes betegekkel december 2-án (péntek). Kérem, hogy szerdáig 
jelezzék névvel és pontos címmel (esetleg telefonszámmal) a 
sekrestyében vagy a plébánián, ha tudnak olyan testvérünkről, aki 
szívesen elvégezné szentgyónását és szentáldozását Karácsony 
ünnepével kapcsolatosan. 

• Szeretnénk megrendelni a jövő évre szóló Új Ember hetilap, 
valamint az Adoremus liturgikus kalauz kiadványokat. Felhí-
vom azonban az előfizetők figyelmét arra, hogy az Új Ember 
360Ft az Adoremus pedig 1190Ft lesz a jövő évtől. Csak azok 
jelezzenek december 6-ig, akik szeretnék lemondani az előfize-
tést vagy éppen új előfizetőként kérik a kiadványokat. A többit 
automatikusan megrendeljük. 

• Csütörtöktől (december 1.) lehet kérni szentmiseszándékokat 
a jövő esztendőre hivatali időben a plébánián. Szeretettel buzdí-
tok mindenkit a legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására 
élő és elhunyt szeretteinkért! A szentmiseszándékok összevonva 
is érvényesek! 

• Szívem első gondolata c. könyv már kapható a plébánián hivatali 
időben. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért 
és az elhunytakért! 

A szívünkbe érkező Istenünk áldását kívánom mindnyá-
junk életére jövő heti munkájára, avagy tanulására az ad-

venti időben! 

 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. november 27 - december 4.  

Vasárnap 

ADVENT I. VASÁRNAPJA 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
18.00 

Mosonszolnok 
Bátonyi család élő és † tagjaiért 
† Katalin feleség, édesanyáért 
Székely Fanni keresztelője 
† Makkos András édesapa, felnőtt gyermekért  

Hétfő   6.00 † Salamon és Lajos szomszédért 

Kedd   6.00 † Béla édesapa, nagyapa, valamint a Vecsey család élő és † tagjaiért 

Szerda 

Szt. András apostol -Ü 

6.00 
15.00 
18.00 

hálából 70. születésnapon 
Katona Józsefné Etelka temetése (régi) 
felnőtt katekézis - Katekizmus 

Csütörtök 

  

6.00 
13.15 
17.00 
18.00 

† Ferenc férj, édesapa, nagyapáért és † családtagokért 
Kiss Norbert temetése (új) 
SZENTÓRA 
papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek 

  

6.00 
15.00 
16.50 
18.00 

élő és † lelkipásztorokért 
Nagy-Molnár Anett temetése (régi) 
GYÓNTATÁS 
† József férj, édesapa, nagyapáért 

Szombat 

Xavéri Szt. Ferenc áldp. – E 

6.00 
  

17.40 
18.00 

† Magyar Mihályné Kocsis Vilmáért, valamint a Magyar és a Kocsis 
családok † tagjaiért 
adventi gyertyagyújtás - karitász csoport 
† Sándor férj, édesapa, nagyapáért 

Vasárnap 

ADVENT II. VASÁRNAPJA 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Lehmann Tamás felnőtt gyermekért 
† Windisch Terézért és † családtagokért 
Czafik Léna keresztelője 
† Ádám felnőtt gyermekért 


