
 

• Vasárnap (december 18.) azaz Advent IV. vasárnapján, 
gyónási lehetőséget biztosítunk 14.30-tól az esti szentmi-
se végéig templomunkban, amikor több gyóntató áll majd a 
bűnbánattartók rendelkezésére. Köztük lesz Dr. Pápai 
Lajos püspök atya is, aki az esti szentmisét celebrálja. 
Legyen bűnbánó felkészülésünk Karácsony ünnepére. 

Ezt követően csak dec. 20., 21., 22-én (kedd-csütörtök) a 
hajnali szentmisék után kb. 7.30-ig lesz lehetőség a szent-
gyónás elvégzésére. Ezt azonban csak végszükség esetén 
használjuk ki és törekedjünk vasárnap elvégezni szentgyó-
násunkat! 

• Advent utolsó hetében péntekig hívom és várom a Ked-
ves Testvéreket RORATE-szentmisére hajnali 6 órakor.  

• Kedden (december 20.) 18.00 órakor a Sattler Alapít-
vány által szervezett koncert lesz templomunkban, melyre 
mindenkit nagy szeretettel hívnak és várnak. Plakát a hirde-
tőtáblán. 

• Szombaton (december 24.), azaz Szenteste a piarista 
iskola tanulói adnak elő karácsonyi műsort templomunk-
ban 16.00 órakor a város kisgyermekei számára. Templo-
munk ezután 22.00-ig zárva tart. A Szent Krisztina kórus 
zenés áhítatával hangolódunk rá 22.30-tól a 23 órakor kez-
dődő ünnepi „éjféli” szentmisére.  

• Vasárnap (december 25.) azaz Karácsony napján, nem 
lesz változás a többi vasárnaphoz képest a szentmisék 
rendjében (8.00 Mosonszolnok, 9.30, 11.00, 18.00 Ma-
gyaróvár). 

• December 26-án (hétfő) délelőtt 9.30-kor lesz szentmi-
se templomunkban, 11.00 órakor pedig Mosonszolnokon. 
Az esti 18.00 órakor kezdődő szentmisét ismételten közös 
szándékra ajánljuk fel. Templomunkban a hátul kihelye-
zett pulpitusnál lehet szándékot kérni. A borítékra írjuk rá 
a szándékot és adományunkat helyezzük a borítékba, majd 

dobjuk a nyílásba. Ebben a szentmisében mindazokért 
imádkozunk, akik kérik. 

• December 31-én (szombat), a polgári év végén, a hála-
adó szentmise 16.00 órakor kezdődik. Ez a szentmise már 
másnapra is érvényes. Újév napján (január 1.) 9.30-kor és 
18.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban. Moson-
szolnokon 11.00 órakor lesz szentmise. 

• Januártól ismét lehet kérni szentmiseszándékokat hiva-
tali időben a plébánián. Szeretettel buzdítok mindenkit a 
legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és el-
hunyt szeretteinkért! A szentmiseszándékok összevonva is 
érvényesek!  

• December 22-től január 3-ig nincs ügyfélfogadás a 
plébánián, csak sürgős esetben szíveskedjenek keresni 
(haldoklót ellátni, temetést bejelenteni). Kezdés január 4-
én, szerdán. 

• 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! 

• Köszönjük mindazok támogatását, akik befizették 
egyházközségi hozzájárulásukat erre az évre. . 

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! 

 

Ó jöjj, ó jöjj Emmanuel! 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. december 18 - 25.  

Vasárnap 

ADVENT IV. VASÁRNAPJA 

8.00 
9.30 

  
11.00 
14.30 
18.00 

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

Hétfő 
  

6.00 
14.00 

Zimmermann család † tagjaiért 
Kolos Jánosné Éva temetése (régi) 

Kedd   6.00 † szülőkért 

Szerda   6.00 † édesanyáért és † családtagjaiért 

Csütörtök 
  

6.00 † Katalin és László szülőkért, † Emil testvérért, † Katalin és Já-
nos, valamint † Erzsébet és László nagyszülőkért 

Péntek   6.00 élő gyermekekért és unokákért 

Szombat 
  

21.00 
23.00 

Mosonszolnok 
„éjféli” szentmise 

Vasárnap 
URUNK SZÜLETÉSE, 
KARÁCSONY – FÜ 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
pro populo 
† Mária és Sándor szülők, nagyszülőkért 
† Mária és István szülők, nagyszülők, dédszülőkért 


