
 

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

• Szerdán (február 8.) folytatjuk felnőtt katekézisünket a 
közösségi házban 18.45-kor a Katekizmussal. 

• Csütörtökön (február 9.), az imaóra alatt, 17.00 órától  
gyónási lehetőséget biztosítok azok számára, akik pénteken 
felveszik a Betegek Szentségét és elsőpénteken nem volt 
módjukban elvégezni szentgyónásukat a szentségre készül-
ve.  

• Pénteken (február 10.) 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 hétfőtől péntekig (február 6-10.). Bár a kápolna 
minden hétköznapon nyitva van, amikor működik az óvo-
da, de ezen a héten 6.30-tól egészen 18.00 óráig látogat-
ható. Február 6-án, azaz hétfőn, 16.00 órakor a kápolna 
történetét ismerteti a helyszínen Martinschich Balázs 
történész. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Előtte 
15.30-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! 

 
Ima a betegekért! 

Urunk, Jézus Krisztus,  
Tehozzád fordulunk imádságunkkal, mert Te viselted a keresztet mindnyá-
junkért! Eléd hozzuk betegeink sorsát: testükben és lelkükben viselt min-
den szenvedésüket, megaláztatásukat, kéréseiket, könyörgéseiket és soha ki 
nem mondott sóhajaikat. Neked köszönjük türelmüket és reményüket, hogy 
amint szenvedésüket Veled viselik, úgy feltámadásodban is részük lesz. 
Neked köszönjünk imáikat, melyekkel mindnyájunkat egybefűznek Teve-
led! Nálad keressük a békét, amelyet emberi igyekezet meg nem adhat; és a 
boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása. Tehozzád emeljük szívün-
ket, mert a Te közelségedben megtisztulnak gondolataink, értelmünk és 
akaratunk. Vezess minket Szentlelkeddel az örökkévalóság útján, napról 
napra közelebb ahhoz a célhoz, amelyet Atyád rendelt számunkra! Áldj 
meg és őrizz meg mindnyájunkat, hogy általunk és miközöttünk is épüljön 
a Te Országod! Ámen. 
 
Könyörögjünk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, a jó Pásztorhoz és örök 
Orvoshoz: 

Hogy betegségeinket, a magunkét és a ránk bízottakét, türelemmel és áldo-
zatos szívvel viseljük: - Állj mellettünk, Urunk!  
Hogy gyógyulásunkat Tőled kérjük és várjuk, miközben emberi módon 
fáradozunk érte: - Áldj meg minket, Urunk!  
Hogy betegeinket és a bajba jutottakat meg ne alázzuk és magukra ne 
hagyjuk: - Ments meg minket, Urunk!  
Hanem hűséges szeretettel kitartsunk mellettük: - Erősíts meg, Urunk!  
Hogy sorsunkat végzésed szerint elfogadjuk: - Vonj magadhoz, Urunk!  
És kétségbe ne essünk terhünk súlya alatt: - Áldj meg minket, Urunk!  
Hogy fölismerjük irgalmadat, amellyel hazavársz: - Világosíts meg minket, 
Urunk!  
És reméljük Tebenned az örök Életet. - Tarts meg minket, Urunk! Ámen. 
 

Szűz Mária, betegek gyógyítója - könyörögj érettünk! 

Hirdetések és liturgikus rend 
2023. február 5 - 12.  

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 évfordu-
lóján, † Babos Béla édesapa, nagyapáért halálának évfordulóján, vala-
mint élő és † családtagokért 

Hétfő 
Miki Szt. Pál és társai vért.-k – E 

7.00 
15.30 

hálából 
rózsafüzér a Lourdes-i kápolnában (Kapucinus u. 2.) 

Kedd   18.00 † Dr. Székelyhidi Lászlónéért, valamint élő és † családtagjaiért 

Szerda Emiliáni Szt. Jeromos hitv., v. Bakhita 
Szt. Jozefina szűz – e 

18.00 
18.45 

† Karolina és József szülőkért 
felnőtt katekézis 

Csütörtök 
  

17.00 
18.00 

IMAÓRA – Jézus Szíve Családja vezetésével. 
† Valéria és Péter szülők, nagyszülőkért 

Péntek 

Szt. Skolasztika szűz – E 

10.00 
18.00 

Hildegard Óvoda óvodásainak közös imája 
betegeinkért, az orvosokért és ápolókért, a Hospice házért és az ott dol-
gozókért – a Betegek Szentségének közösségi kiszolgáltatása 

Szombat A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária 
– e 

(a betegek világnapja) 

18.00 † Koppi Mátyás férj, édesapa, nagyapáért, valamint élő családtagokért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI VI. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Tamás felnőtt gyermek, testvérért 
élő szerettekért 
† Anna feleség, édesanya, nagymamáért halálának 2. évfordulóján 


