
 

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

• Szerdán (december 7.) folytatjuk felnőtt katekézisünket 
a közösségi házban 17.00-kor, mégpedig a Szentírással fog-
lalkozunk ezen a héten. 

• Csütörtökön (december 8.) lesz a Boldogságos Szűz 
Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepe. Csak 
reggel 6.00-kor lesz hajnali szentmise templomunkban, 
majd 12.00 órától elimádkozzuk mind a négy rózsafüzért 
itt a templomban. Kérjük Nagyasszonyunk közbenjárását 
hazánkért, annak lelki megújulásáért, valamint a békéért az 
egész világ számára. 

•Szombaton (december 10.) ünnepélyesen meggyújtjuk 
adventi koszorúnk harmadik gyertyáját. A gyertyagyújtást 
a hittanosok egy kis csoportja végzi, mely ezúttal 17.25-kor 
kezdődik a szentmise kezdete előtt. 

• Vasárnap (december 11.) a szentmisék végén megáld-
juk az otthoni karácsonyi jászol Kis Jézus figuráját, 
illetve a kisebb Betlehemeket.  

• Előre jelzem, hogy december 18-án, azaz Advent 4. 
vasárnapján gyónási lehetőséget biztosítunk 14.30-tól az 
esti szentmise végéig a templomunkban, amikor több 
gyóntató áll majd a bűnbánattartók rendelkezésére.  

• Szeretnénk megrendelni a jövő évre szóló Új Ember 
hetilap, valamint az Adoremus liturgikus kalauz kiadvá-
nyokat. Felhívom azonban az előfizetők figyelmét arra, 
hogy az Új Ember 360Ft az Adoremus pedig 1190Ft lesz 
a jövő évtől. Csak azok jelezzenek december 7-ig, akik 
szeretnék lemondani az előfizetést vagy éppen új előfizető-
ként kérik a kiadványokat. A többit automatikusan megren-
deljük. 

• Már lehet kérni szentmiseszándékokat a jövő esztendő-
re hivatali időben a plébánián. Szeretettel buzdítok min-
denkit a legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására 
élő és elhunyt szeretteinkért! A szentmiseszándékok össze-
vonva is érvényesek! 

• Egyházközségünk ismét megrendezi jótékonysági 
bálját a HOSPICE javára 2022. január 14-én 19.30 órai 
kezdettel. Jegyek december 7-től a plébánián igényelhetők 
és lefoglalhatók akár telefonon is. A jegy ára 9500Ft, mely 
tartalmazza az aperitifet, a vacsorát, a zenét és egy kis jóté-
konykodást is. Mindenkit szeretettel várunk! Szívesen foga-
dunk tombola felajánlásokat! 

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

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

A szívünkbe érkező Istenünk áldását kívánom mind-
nyájunk életére jövő heti munkájára, avagy tanulására 

az adventi időben! 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. december 4 - 11.  

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 

Hétfő 
  

6.00 † István és Ágnes szülőkért, valamint † József és Anna kereszt-
szülőkért 

Kedd Szt. Miklós pk. – e 6.00 † szülőkért 

Szerda 

Szt. Ambrus pk és egyht. – E 

6.00 
15.00 
17.00 

† szülőkért 
Cseh-Németh Jánosné Ágota temetése (régi) 
felnőtt katekézis - Biblia 

Csütörtök A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁ-

RIA SZEPLŐTELEN FOGANTA-

TÁSA - FÜ 

6.00 
  

12.00 

† Dr. Horváth Rita feleség, édesanya, felnőtt gyermekért halálá-
nak 1. évfordulóján 
RÓZSAFÜZÉR 

Péntek 

Szt. Juan Diego Cuauhtlatoazin – e 

6.00 
  

12.00 

† Katalin édesanyáért, † Lajos édesapáért és a Tóth család élő 
és † tagjaiért 
Mike Éva es Vörös Gábor (köz)temetése (új) 

Szombat 
Loretói Boldogságos Szűz Mária – 

e 

6.00 
17.25 
18.00 

élő és † családoktagokért, rokonokért 
adventi gyertyagyújtás – hittanosok 
† Ernő férj, édesapa, nagyapáért, v. † hozzátartozókért 

Vasárnap 
ADVENT III. VASÁRNAPJA 

  
(Gaudete vasárnap) 

8.00 
9.30 

  
11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Albert és Éva szülők, nagyszülőkért, valamint † Ágoston test-
vérért 
† Lajos férj, édesapa, nagyapáért 
† Géza és Magdolna szülőkért, valamint † Alajos testvérért 


