
 

• Az előttünk álló héten (január 16-20.) a hétköznapokon 
reggel 7 órakor lesznek szentmisék, mert ekkor tartjuk az 
ökumenikus imahetet a Krisztushívők egységéért. Eb-
ben az esztendőben az imahét mottója: „Tanuljatok meg jót 
cselekedni, törekedjetek az igazságra!” (Ézs/Iz 1,17). Az imaal-
kalmakon minden nap 18.00 órakor vehetünk részt a hir-
detőtáblán olvasható rend szerint. A szokásoknak megfele-
lően a mi templomunkban kedden 18.00 órakor lesz 
ökumenikus istentisztelet, melynek keretében idén Kiss 
Miklós ny. evangélikus esperes hirdet igét, csütörtökön 
pedig Palatinus Kristóf diakónus lesz az igehirdető az 
evangélikus templomban. Lehetőség szerint minél többen 
gyakoroljuk a testvéri szeretetet másfelekezetű keresztény 
embertársaink felé! 

• Szerdán (január 18.) nem lesz felnőtt katekézis. 

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

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

 

 

 

 

 

Az egységre törekvők imája 

Egység és szeretet.  
Szeretet és egység.  
Ha te mondod, Urunk,  
     olyan közeli és egyszerű.  
Ha mi mondjuk, Urunk,  
     olyan távoli és bonyolult. 

Egység és szeretet.  
Szeretet és egység. 

Nélküled, Urunk,  
ezek csak elkoptatott szavak maradnak.  
Véled, Urunk,  
élő valósággá válhatnak, beteljesülhetnek. 

Hiszünk ebben.  
Hiszünk benned!  
Szeress eggyé minket! Ámen 

 

Az egységre meghívottak imája 

Megváltó Krisztusunk! Egységre hívtál minket, mint ahogy 
te is egy vagy az Atyával. Olyan egységre, amelyben szere-
tet, egyetértés és önzetlenség uralkodik. Olyan egységre, 
amely örömet és boldogságot szül. Kimondhatatlan a há-
lánk, Urunk, hogy részünk lehet benned és a te szereteted-
ben, amellyel vagy irántunk, amelyet meg sem érdemlünk! 
Tarts meg ebben az egységben, ne hagyd, hogy a bűn újra 
visszataszítson minket a szeretetlen, önző világba, ahol 
csak széthúzás és az egymástól való eltávolodás vár ránk! 
Segíts nekünk, hogy azok közül, akik még rabjai a gonosz-
nak, minél többet tudjunk kihalászni és megmenteni az 
életnek! Mert nélküled semmit sem tehetünk. Nélküled 
nem jutunk el az egységre. Ámen 

Hirdetések és liturgikus rend 
2023. január 8 - 15.  

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 
  

Hétfő 
  

7.00 jótevőkért és családtagokért 
  

Kedd 

Szt. Antal apát – E 

7.00 
18.00 

† keresztszülőkért és minden megfogant magzatért 
ökumenikus istentisztelet – Igét hirdet Kiss Miklós ny. 
evangélikus esperes 
  

Szerda Árpád-házi Szt. Margit szűz 
– Ü 

7.00 † szülőkért és élő családtagokért 
  

Csütörtök 
  

7.00 † Horváth István lelkipásztorért 
  

Péntek Szt. Fábián pp és vért., v Szt. Se-
bestyén vért., v. Bold. Özséb áldp. – 

e 

7.00 
14.00 

† Németh István lelkipásztorért 
Varga Lászlóné Mária temetése (régi) 
  

Szombat 
Szt. Ágnes szűz és vért. – E 

18.00 † Flórián és Éva szülőkért, valamint † László testvérért 
  

Vasárnap 
ÉVKÖZI III. VASÁRNAP 
(Isten igéjének vasárnapja) 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
Hécz és Ott családok † tagjaiért 
† László férj, édesapa, nagyapáért halálának 2. évf. 
a keresztények egységéért 


