
 

• Hétfőn (december 26.) 9.30-kor lesz szentmise templo-
munkban, majd 11.00 órakor Mosonszolnokon. Az esti 
18.00 órakor kezdődő szentmisét ismételten közös szán-
dékra ajánljuk fel. Templomunkban a hátul kihelyezett 
pulpitusnál lehet szándékot kérni. A borítékra írjuk rá a 
szándékot és adományunkat helyezzük a borítékba, majd 
dobjuk a nyílásba (december 25. estig). Ebben a szentmisé-
ben mindazokért imádkozunk, akik kérik. 

• Csütörtökön (december 29.) mutatjuk be a szentmisét a 
december hónapban eltemetett testvéreinkért. 

• Pénteken (december 30.) a Rozália-kör találkozója lesz 
a közösségi házban (Lotz K. u. 2.) 16.00 órakor. Minden-
kit szeretettel várnak! 

• Szombaton (december 31.), a polgári év végén, a hálaadó 
szentmise 16.00 órakor kezdődik. Ez a szentmise már 
másnapra is érvényes. 

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki az év utolsó napján 
templomban vagy kápolnában részt vesz a Te Deum ünne-
pélyes éneklésében vagy elmondásában hálaadásul az esz-
tendőben kapott jótéteményekért. (Búcsúk Kézikönyve, 
Búcsúengedélyek 26. 1. §) 

• Vasárnap (január 1.), azaz Szűz Mária az Isten Anyja 
(Újév) főünnepén, délelőtt csak 9.30-kor, majd este 18.00 
órakor lesznek szentmisék templomunkban. Mosonszolno-
kon 11.00 órakor lesz szentmise. 

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomban vagy ká-
polnában áhítattal részt vesz a (…) Veni Creator him-
nusz ünnepélyes éneklésében vagy elmondásában az év első 
napján, Isten segítségét kérve az esztendőre (Búcsúk Ké-
zikönyve, Búcsúengedélyek 26. 1. §. 1.) 

• 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! 

Istentől megáldott, kegyelemteljes és sze-
retetteljes Karácsonyt kívánok! 

 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. december 25 - 2023. január 1.  

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, valamint † István 

testvérért 

Hétfő 

Szt. István vért. - Ü 

9.30 
11.00 
18.00 

† Emerencia és Péter szülőkért és † családtagokért 
Mosonszolnok 
közös szándékra 

Kedd Szt. János ap. és ev. - Ü 18.00 † László és Anna szülőkért és † családtagokért 

Szerda 
Aprószentek vért-k. – Ü 

15.00 
18.00 

Rácz Gáborné Murai Erzsébet temetése (régi) 
† Levente testvérért és † János édesapa, nagyapáért 

Csütörtök 

Karácsony nyolcada alatti V. 
nap – Ü 

15.00 
17.00 
18.00 

Pusztai Rezsőné Márta temetése (Moson) 
Imaóra – A Jézus Szíve Családja vezetésével 
a december hónapban eltemetettekért: Nagy-Molnár Anett, Kiss 

Norbert, Cseh Németh Jánosné Arlay Ágota, Vörös Gábor, Mike Éva, 

Kormos András, Szokolics Jánosné Szeidl Mária Erzsébet, Nagy Lajos-

né Schnitzer Mária, Kolos Jánosné Zömbik Éva, Schieszler Gusztávné 

Szunyogh Márta Terézia, Rácz Gáborné Murai Erzsébet, Kozma Sán-

dorné Szuromi Mária, Pusztai Rezsőné Lang Márta (Moson) 

Péntek A Szent Család: Jézus Mária és 
József – Ü 

15.00 
18.00 

Kozma Sándorné Mária temetése (új) 
† szülőkért, † nagyszülőkért, valamint † Péter testvérért 

Szombat Karácsony nyolcada alatti VII. 
nap – Ü 

14.30 
16.00 

Mosonszolnok 
évvégi hálaadás 

Vasárnap SZŰZ MÁRIA AZ ISTEN ANYJA 

(ÚJÉV) – FÜ 
(a Béke világnapja) 

9.30 
11.00 
18.00 

pro populo 
Mosonszolnok 
† Edelmayer Pálért 


