
 

• Hálásan köszönöm mindazoknak, akik segítettek templo-
munk karácsonyi feldíszítésében! Köszönet a fenyőfákért, a 
díszítésér, a szép liturgiákért, ugyanakkor köszönöm mind-
azok munkáját, akik az eltávolításban is fáradoztak. Isten 
fizesse meg százszorosan a ráfordított időt, energiát! 

• Vasárnap (január 22.) a Comunione e Liberazione 
Mozgalom közösségi iskolája lesz 16.00 órakor a közös-
ségi házunkban (Lotz K. u 2.). Téma: A vallásos érzék. 
Minden vallásos és kevésbé vallásos érdeklődőt szeretettel 
várnak! Plakát a hirdetőtáblán.  

• Szerdán (január 25.) folytatjuk felnőtt katekézisünket a 
közösségi házban 18.45-kor a Katekizmussal. 

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

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

 
Ha a Biblia lenne a mobilom… 

 
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat?  
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?  
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?  
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?  
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?  
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk elő?  
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai mo-
dern világban? 

 
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk 
Vele kommunikálni, aki ezen keresztül válaszol. 
 
És miért jobb a Biblia, mint a mobil? 
Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a 
kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész Földön és 
kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden 
számlánkat, így ingyenesen hívható… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ima a Szentírás olvasása előtt 
 
Urunk, mindenható Atyánk! Ezen az estén, mikor a napi munkában 
elfáradva otthonunkba térünk és a családi béke meghitt pillanatait éljük, 
csendet szeretnénk teremteni szívünkben, hogy a Te szavaidat hallgassuk. 
Hallgatni akarunk Téged, figyelni akarunk Rád. Fáradtak vagyunk már 
a sok hamis szótól, a sok felesleges emberi szótól. Most egybegyűltünk itt, 
szülők és gyermekek, hogy a Biblia szavaival imádkozzunk. Jól esik meg-
emlékezni a megváltás művéről, hallani Országod örömhírét. Világosíts meg 
bennünket, hogy szívünkkel befogadjuk üzenetedet. Tudjuk, hogy Te vagy 
az út, az igazság és az élet, add, hogy felfogjuk, mit jelent ez. Legyen Tiéd 
az első és utolsó szó ebben a házban. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. 
Ámen. 
 
Ima a Szentírás olvasása után 
 
Lábadnál ültünk Urunk, és igédet hallgattuk. Segít meg bennünket, hogy 
egyre mélyebben felfogjuk, szívünkben megőrizzük és tetteinkben kövessük. 
Ámen. 

Hirdetések és liturgikus rend 
2023. január 22 - 29.  

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 

Hétfő 
  

7.00 

15.00 

élő családokért és családi békéért 

Makai Frigyesné Teréz temetése (régi) 

Kedd Szalézi Szt. Ferenc pk. és 
egyht. – E 

18.00 † Süli szülőkért és testvérekért 

Szerda Szt. Pál apostol megtéré-
se – Ü 

18.00 

18.45 

† szülők, nagyszülők, dédszülőkért 

felnőtt katekézis 

Csütörtök Szt. Timóteus és Szt. Titusz 
pkk. – E 

17.00 

18.00 

IMAÓRA – Jézus Szíve Családja vezetésével 

hálából Istennek a Szűzanya közbenjárásával 

Péntek 
Merici Szt. Angéla szűz – e 

14.00 

18.00 

Narancsik Vincéné Lujza temetése (régi) 

† Gombás Ferencért 

Szombat 

Aquinói Szt. Tamás áldp. és 
egyht. – E 

11.00 

18.00 

Nagy Barnabásért megemlékező gyászmise 

a január hónapban eltemetettekért: Takács Ákos Gyula, Dániel 

János és neje Hideghéti Ilona, Horváth Sándorné Kurucz Ida, Ta-

kács Miklós Ferencné Kajtár Erzsébet, Varga Lászlóné Szitás Má-

ria, Makai Frigyesné Makai Teréz, Narancsik Vincéné Tímár Lujza 

Vasárnap 

ÉVKÖZI IV. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† szülőkért 

élő és † családtagokért 

† Franciska édesanya, nagymamáért, élő édesanyáért, élő nagybácsi-

ért, valamint a család élő és † tagjaiért 


