
 

• Szerdán (január 4.) folytatjuk felnőtt katekézisünket a 
közösségi házban 18.45-től, mégpedig a Bibliával foglal-
kozunk. Mindenkit szeretettel várunk! 

• Csütörtökön (január 5.), elsőcsütörtök lévén, szentség-
imádási órát tartunk 17.00 órától templomunkban papi 
és szerzetesi hivatásokért könyörögve. Ezt követően a 
szentmisénket is erre a szándékra ajánljuk fel. Érezzük 
nagy felelősségünknek a hivatásokért való buzgó imádko-
zást! A szentóra alatt gyónási lehetőséget biztosítok! 

• Pénteken (január 6.), elsőpéntek lesz, így a szokott idő-
ben meglátogatom idős és beteg testvéreinket otthonaik-
ban, majd Fülöp Tamás atya 17.30-tól gyónási lehetősé-
get biztosít templomunkban egészen a szentmise kezdeté-
ig. Használjuk ki ezt a lehetőséget! 

• Pénteken (január 6.) Urunk megjelenése, azaz Vízke-
reszt főünnepe lesz, mely parancsolt ünnep. Este 18.00 
órakor lesz szentmise, de már az előesti szentmise is ér-
vényes (január 5.) az ünnep megszentelésére. Mosonszol-
nokon 16.30 órakor lesz szentmise ezen a napon. 

• Vasárnap (január 8.), bár nem az elsővasárnap, de szent-
ségimádási órát tartunk templomunkban 16.30 órától. 
Mindenkit szeretettel hívok és várok! 

• 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!  

• Akik szeretnék majd megszenteltetni házukat, lakásukat 
Vízkereszt ünnepével kapcsolatban, kérem, mihamarabb 
jelezzék, hogy időpontot tudjunk egyeztetni! A házszente-
lés évente ismételhető. 

• A jótékonysági bálunk a HOSPICE javára január 14-
én lesz 19.30-tól. Jegyek a plébánián igényelhetők és lefog-
lalhatók akár telefonon is. A jegy ára 9500Ft, mely a va-
csorán és a zenén felül tartalmaz már egy kis jótékonyko-
dást is. Az előkészületek miatt fontos lenne január 9-ig 
tudni, hogy hányan is leszünk, ezért kérem, hogy mihama-
rabb jelezzék részvételi szándékukat a plébánián. Minden-
kit szeretettel várunk! Szívesen fogadunk tombola felaján-
lásokat! 

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

Istentől megáldott Újesztendőt kívánok! 

Újévi áldás 

A szerető és jóságos Isten áldjon meg téged! 
Töltsön el erejével, hogy higgadtan tudd hordozni mindazt, amit neked küld 

ez évben. 
Kísérjen téged minden utadon, hogy bizakodva tekinthess a jövőbe. 

Áldja meg a munkádat és fáradságodat, hogy örömet találj abban, amit 
teszel, és elégedettség költözzön otthonodba. 

Vegyen téged körül emberekkel, akik közel állnak hozzád és szeretnek 
téged, akik olyannak fogadnak el, amilyen vagy. 

Ajándékozzon meg szerénységgel, hogy ne minden lemondást élj meg veszte-
ségként. 

Adjon erőt elengedni azt, amit nem tarthatsz meg. 
Adjon éber szívet, amely értékeli a jelent, 

nyitott szemet, amely látja, ami körülötted történik, 
nyitott fület, amely a halk hangokat is meghallja, 

olyan orrot, amely megérzi az élet illatát, 
éber lelket az új felfedezésére és a régiek megőrzésére unalom nélkül, 

gyengéd kezeket, amelyek biztonságot nyújtanak, 
erős karokat, amelyek képesek másokat is megtartani, 

izmos lábakat, amelyek hosszú utakat is meg tudnak tenni. 
 

Így áldjon és őrizzen meg téged az Úr, a te Istened, 
Aki számára mindig az maradsz, aki már most is vagy: Az Ő képmása. 

Vegyen körül szeretetével, és adjon neked békességet és gyógyulást! 

Heinz Pangels 

Hirdetések és liturgikus rend 
2023. január 1 - 8.  

Vasárnap 
SZŰZ MÁRIA AZ ISTEN ANYJA 

(ÚJÉV) – FÜ 
(a Béke világnapja) 

9.30 
11.00 
18.00 

pro populo 
Mosonszolnok 
† Edelmayer Pálért 
  

Hétfő 
Nagy Szt. Vazul és Nazianzi Szt. 

Gergely pkk és egyhtk – E 

7.00 
13.00 

† Pusztai Rezsőné Mártáért 
Takács Ákos Gyula temetése (régi) 
  

Kedd 
Jézus Szent Neve – e 

18.00 † Dezső férj, édesapáért 
  

Szerda 
  

15.00 
18.00 

Dániel János és neje Ilona temetése (régi) 
† nagyszülőkért és rokonokért 
  

Csütörtök 
  

17.00 
18.00 

SZENTÓRA 
papi és szerzetesi hivatásokért – előesti szentmise! 
  

Péntek URUNK MEGJELENÉSE 
(VÍZKERESZT) – FÜ 
(parancsolt ünnep!!!) 

16.30 
18.00 

Mosonszolnok 
† Stárics Mártáért 
  

Szombat 
Penyaforti Szt. Rajmund áldp – e 

18.00 † János férj, édesapa, nagyapáért 
 

Vasárnap 

Urunk megkeresztelkedése - Ü 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
16.30 
18.00 

Mosonszolnok 
Hegyi család † tagjaiért 
pro populo 
Pápai Panka keresztelője 
SZENTÓRA 
élő és † családtagokért 




