
 

• Kedden (január 10.) az esti szentmisében 18.00 órakor 
emlékezünk meg XVI. Benedek emeritus pápáról. Ad-
junk érte közösen hálát Istennek és imádkozzunk érte a 
legszentebb áldozat bemutatásával! 

• Szerdán (január 11.) folytatjuk felnőtt katekézisünket a 
közösségi házban 18.45-től. Ezen a héten a Katekizmus-
sal foglalkozunk. Mindenkit szeretettel várunk! 

• Akik szeretnék megszenteltetni házukat, lakásukat Vízke-
reszt ünnepével kapcsolatban, kérem, jelezzék a plébánián, 
hogy időpontot tudjunk egyeztetni. A házmegáldás évente 
ismételhető és kérhetjük Istenünk oltalmát hajlékunkra. 

• Természetesen még lehet kérni szentmiseszándékokat 
hivatali időben a plébánián. Még januárra is vannak idő-
pontok, de viszonylag gyorsan telnek a vasárnapok. 

• Holnap délig (január 9. 12.30-ig) lehet jelezni a részvételi 
szándékot jótékonysági bálunkra a HOSPICE javára. 
Már száznál is többen leszünk, de kb. százharminc fő is 
kényelmesen tud még bálozni. Támogató jegyek továbbra 
is vásárolhatók még a bál után is egy hétig a plébánián. Szí-
vesen fogadunk tombola felajánlásokat a bálra! 

• Január 16 – 20 között tartjuk a szokásos imahetet a ke-
resztények egységéért templomainkban. Szokott módon 
hétfőn a református templomban, kedden nálunk, szerdán 
a piarista kápolnában, csütörtökön az evangélikus temp-
lomban, pénteken pedig a mosoni templomban lesznek az 
imaalkalmak 18.00 órától. Részletes program a faliújságon 
olvasható. Mindenkit, akinek szívügye a keresztények egy-

sége, szeretettel hívunk és várunk a közös imára! Azon a 
héten reggel lesznek majd a szentmisék templomunkban 
7.00 órától. 

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

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti 
munkáját, avagy tanulását! 

 

Hálaadás a keresztségért 

Hálát adok neked, mennyei Atyám, hogy az Egyházban megkeresz-
teltek: megszabadítottál az áteredő bűntől, és felöltöztettél a megszen-
telő kegyelem ruhájába. 

Krisztus közösségének és az Ő Testének tagja lettem: gyermekeddé 
fogadtál, Atyám, és magadhoz rendeltél, az örök életbe. 

Amikor megkereszteltek, kicsi gyermek voltam és nem tudtam, mi 
történik velem. 

Most tudatosan, felnőtt fejjel adok hálát irgalmas jóságodért, gondvi-
selő szeretetedért és megújítom keresztségi fogadásomat és hitvalláso-
mat. 

Hiszek benned, Szentháromság Egy Isten, hiszek az Atyában, a 
Teremtőben és Gondviselőben, hiszek a Fiúban, aki megváltásunkért 
emberré lett, hiszek a Szentlélekben, aki megszenteli az egyházat és 
szentté tesz minket.  

Ellene mondok a bűnnek, a gonosz minden fajtájának, ellene mon-
dok a sátánnak és minden csábításának.  

Jézus útján akarok járni, mert Ő az út, igazság és élet. Ámen 

Hirdetések és liturgikus rend 
2023. január 8 - 15.  

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 
  

Hétfő 
  

7.00 
15.00 

hálából születésnapon 
Horváth Sándorné Ida temetése (régi) 
  

Kedd 
  

18.00 † XVI. Benedek pápáért 
  

Szerda 

  

15.00 
18.00 
18.45 

Takács Miklós Ferencné temetése (régi) 
† Gizella és Rudolf házaspárért 
felnőtt katekézis 
  

Csütörtök 
  

17.00 
18.00 

IMAÓRA – Jézus Szíve Családja vezetésével 
azokért, akik imádságaikkal kísértek egy édesapát 
  

Péntek Szt. Hiláriusz (Vidor) pk és egyht. 
– e 

18.00 † Ernő férj, édesapa, nagyapáért 
  

Szombat 
  

18.00 pro populo 
  

Vasárnap 

ÉVKÖZI II. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
élő és † családtagokért – megemlékezés a doni hősökről 
† Spiegl Juliannáért és családtagjaiért 
† Albert felnőtt gyermek, testvérért 
  


