
 

• Az adventi időben RORATE-szentmisékre hívom to-
vábbra is a Kedves Testvéreket hétfőtől szombatig min-
den nap hajnali 6 órakor.  

• Hétfőn (december 12.) 18.00 órakor a mosonmagyaró-
vári kórusok adventi hangversenye lesz templomunk-
ban. Mindenkit szeretettel várunk! 

• Szerdán (december 14.) folytatjuk felnőtt katekézisün-
ket a közösségi házban 18.00-kor, mégpedig a Katekizmus-
sal foglalkozunk ezen a héten. 

• Szombaton (december 17.) a délelőtti órákban, kb. ½ 10
-től, szeretnénk felállítani a fenyőfákat a templomban, illet-
ve a téren. Ehhez fiatal és régebbtől fiatal férfierőre lenne 
szükségünk. Kérem, hogy aki teheti jöjjön segíteni! Kéré-
sem meghallgatását előre is köszönöm! 

• Szombaton (december 17.) ünnepélyesen meggyújtjuk 
adventi koszorúnk negyedik gyertyáját. A gyertyagyújtást 
a CL (Communione e liberazione) közösség tagjai végzik, 
mely 17.40-kor kezdődik a szentmise kezdete előtt. 

• Vasárnap (december 18.) érkezik a „betlehemi láng” 
templomunkba a 11.00 órakor kezdődő szentmise kereté-
ben az FSE – 1. sz. Mosonmagyaróvár „Beretta Molla 
Szent Johanna” cserkészcsapat jóvoltából. Ha valaki szeret-
ne hazavinni lángot, hozzon magával egy lámpást vagy erre 
megfelelő eszközt. 

• Vasárnap (december 18.) azaz Advent IV. vasárnapján, 
gyónási lehetőséget biztosítunk 14.30-tól az esti szentmi-

se kezdetéig templomunkban, amikor több gyóntató áll 
majd a bűnbánattartók rendelkezésére. Köztük lesz Dr. 
Pápai Lajos püspök atya is, aki az esti szentmisét celeb-
rálja. Ezt követően csak dec. 20., 21., 22-én (kedd-
csütörtök) a hajnali szentmisék után kb. 7.30-ig lesz lehető-
ség a szentgyónás elvégzésére. 

• 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 2023. január 14-én 19.30 órai 
kezdettel. Jegyek a plébánián igényelhetők és lefoglalhatók 
akár telefonon is. A jegy ára 9500Ft, mely tartalmazza az 
aperitifet, a vacsorát, a zenét és egy kis jótékonykodást is. 
Mindenkit szeretettel várunk! Szívesen fogadunk 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! 

„Örüljetek az Úrban mindig! Újra mondom: Örüljetek! Ismerje meg min-
denki a ti szelídségeteket! Az Úr közel van! Ne legyetek semmiben sem 
aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádság-
ban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,4–6)  

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. december 11 - 18.  

Vasárnap 

ADVENT III. VASÁRNAPJA 
  

(Gaudete vasárnap) 

8.00 
9.30 

 
11.00 
18.00 

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

Hétfő A Guadalupei Boldogságos Szűz 
Mária – e 

6.00 
15.00 

† Etel és Gábor szülők, nagyszülőkért 
Kormos András temetése Mosonszolnok 

Kedd Szt. Lúcia szűz és vért. – E 6.00 † Katalin feleség, édesanyáért 

Szerda 

Keresztes Szt. János áldp. és 
egyht. – E 

6.00 
 

15.00 
18.00 

† Szabó Ferenc és Szitás Mária szülőkért, valamint † testvére-
kért 
Szokolics Jánosné Mária Erzsébet temetése (régi) 
felnőtt katekézis - Katekizmus 

Csütörtök 
Boldog Brenner János áldp. és vért. 

– e 

6.00 
15.00 
17.00 

† nagyszülőkért 
Nagy Lajosné Mária temetése (régi) 
IMAÓRA - Jézus Szíve Családja vezetésével 

Péntek   6.00 † hozzátartozókért 

Szombat 

  

6.00 
17.40 
18.00 

† Ferenc férjért 
adventi gyertyagyújtás – CL közösség 
† Ágnes és István szülők, nagyszülőkért, v. † hozzátartozókért 

Vasárnap 

ADVENT IV. VASÁRNAPJA 

8.00 
9.30 

  
11.00 
14.30 
18.00 

Mosonszolnok 
† János férj, édesapa, nagyapáért, valamint élő és † hozzátarto-
zókért 
† Drahokaupil Robertért és † hozzátartozókért 
GYÓNTATÁS 
† Pyz család élő és † tagjaiért 


