
 

• Szerdán (február 1.) folytatjuk felnőtt katekézisünket a 
közösségi házban 18.45-kor a Bibliával. 

• Csütörtökön (február 2.), elsőcsütörtök lévén, szent-
ségimádási órát tartunk templomunkban 17.00 órától 
papi és szerzetesi hivatásokért könyörögve, majd ezt 
követően a szentmisénket is erre a szándékra ajánljuk fel. 
Érezzük kötelességünknek a hivatásokért való könyörgést! 

• Ugyancsak csütörtökön (február 2.), lesz Urunk bemuta-
tása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepe, a szentmisé-
ben megtartjuk a gyertyaszentelő körmenetet. 

• Pénteken (február 3.) elsőpéntek lesz. A szentmise előtt 
17.00 órától gyónási lehetőséget biztosítok egészen a 
szentmise kezdetéig. Használjuk ki ezt a lehetőséget! 

• Pénteken (február 3.), Szent Balázs püspök és vértanú 
emlékezetével kapcsolatban, Balázs-áldásban részesítjük a 
Kedves Testvéreket. Ezt a szentelményt a következő vasár-
nap is kiszolgáltatjuk közösségileg minden szentmise után. 

Mik a szentelmények? 

A szentelmények szent jelek, amelyek az Egyház könyörgé-
se által kegyelmet közvetítenek. 

• Vasárnap (február 5.), elsővasárnap lévén, szentség-
imádási órát tartunk templomunkban 16.30 órától. Ezt 
megelőzően rózsafüzér titokcsere lesz. 

• Február 10-én (pénteken) a Lourdes-i Boldogságos Szűz 
Mária emléknapjának előestéjén, mely egyben a Betegek 
Világnapja, az esti szentmisében kiszolgáltatjuk a Bete-
gek szentségét mindazon beteg, illetve idős testvéreink-
nek, akik jelentkeznek a szentség felvételre és kérik. Jelent-

kezni február 8-ig lehet a plébánián vagy a sekrestyében 
megtalálható jelentkezési lappal. 

• A lourdes-i jelenések 165. évfordulója és a Lourdes-i ká-
polna (Kapucinus u.) felszentelésének 140. évfordulója 
alkalmából a Hildegard Óvoda óvodásai tematikus hetet 
tartanak február 6-10 között. Ezen a héten a kápolna 
mindenki számára nyitva lesz 6.30-tól egészen 18.00 
óráig. Február 6-án, azaz hétfőn, 16.00 órakor a kápolna 
történetét ismerteti a helyszínen Martinschich Balázs 
történész. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Előtte 
16.30-tól rózsafüzért imádkozunk a kápolnában. Február 
10-én, pénteken, pedig 10.00 órakor a templomunkba 
jönnek az ovisok, hogy bemutassák a héten készített mun-
káikat, együtt énekeljenek és imádkozzanak a hívekkel. Aki 
teheti, jöjjön majd el a közös imára!  

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

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

Február 2. Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) 

Hirdetések és liturgikus rend 
2023. január 29 - február 5.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI IV. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† szülőkért 
élő és † családtagokért 
† Franciska édesanya, nagymamáért, élő édesanyáért, élő nagybácsiért, 
valamint a család élő és † tagjaiért 

Hétfő 
  

7.00 † István és Ágnes szülőkért, valamint † Anna és József keresztszülő-
kért 

Kedd Bosco Szt. János áldp. – E 18.00 ad intentionem dantis 

Szerda 

  

14.00 
18.00 
18.45 

Püspöki Lászlóné Edit temetése (régi) 
† Károly férj, édesapáért 
felnőtt katekézis 

Csütörtök Urunk bemutatása 
(Gyertyaszentelő Boldogasz-

szony) – Ü 

17.00 
18.00 

SZENTÓRA 
papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek Szt. Balázs pk és vért., v. Szt. Ansz-
gár (Oszkár) pk. – e 

17.00 
18.00 

GYÓNTATÁS 
† Mária és János keresztszülőkért 

Szombat   18.00 † Magdolna és Gyula szülők, nagyszülőkért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI V. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
16.30 
18.00 

Mosonszolnok 
Kránitz és Horváth családok † tagjaiért 
† szerettekért 
Veres Máté keresztelője 
SZENTÓRA 
† Babos Béláné Erzsébet édesanya, nagymamáért születésének évfor-
dulóján, † Babos Béla édesapa, nagyapáért halálának évfordulóján, 
valamint élő és † családtagokért  


