
HIRDETÉSEK 

2019. december 15 – 22. 
 

Vasárnap 

ADVENT III. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.00 

 

10.30 

18.00 

† Julianna és Antal szülőkért 

† József férj, édesapa, nagyapáért halálának 1. év-

fordulóján 

† Ernő férj, édesapa, nagyapáért 

† Lajos férj, édesapa, nagyapa, felnőtt gyermek, 

testvérért 
 

Hétfő 
 

6.00 

13.00 

† hozzátartozókért 

Molnár Ferencné Mária temetése (új) 
 

Kedd  6.00 † Ferenc férjért 
 

Szerda 
 

6.00 † Imre férj édesapa, nagyapáért, valamint élő csa-

ládtagokért 
 

Csütörtök  6.00 † szülőkért és hozzátartozókért 
 

Péntek 
 

6.00 

13.00 

† szülőkért és testvérekért 

Kaiser Mihály temetése (régi) 
 

Szombat 

 

6.00 

17.30 

18.00 

† szülők, nagyszülőkért 

adventi gyertyagyújtás – Karitászcsoport 

† János férj, édesapa, nagyapáért + MOFÉM fú-

vószenekar koncertje 
 

Vasárnap 

ADVENT IV. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.00 

10.30 

14.30 

18.00 

† Imre férj, édesapáért 

† Sándor és Mária, valamint József szülőkért 

† Lehmann Tamás gyermekért 

GYÓNTATÁS 

† nagyszülőkért 

FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Vasárnap (december 15.) a Rozália-kör találkozója lesz 16.00 órától a közösségi házban. Min-

denkit szeretettel várnak! 

• Az adventi időben RORATE-szentmisékre hívom továbbra is a Kedves Testvéreket hétfőtől 

szombatig minden nap hajnali 6 órakor. Ebben az időszakban nincs esti szentmise. A vasárnapi 

szentmisék rendje nem változik. 

• Hétfőn (december 16.) 18.00 órakor a mosonmagyaróvári kórusok adventi hangversenye lesz 

templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk! 

• Kedden (december 17.) 18.00 órakor a Sattler Alapítvány adventi koncertje lesz templomunk-

ban. Mindenkit szeretettel várnak! 

• Csütörtökön, bár nincs esti szentmise, a szokásos imaórát megtartja imaközösségünk itt a 

templomban 17.00-kor. 



• Szombaton (december 15.) ünnepélyesen meggyújtjuk adventi koszorúnk harmadik gyertyáját. 

Ebből az alkalomból egy kisebb műsorral készül plébániánk karitászcsoportja, ezért a gyertya-

gyújtás a szentmise kezdete előtt fél órával, azaz 17.30-kor kezdődik. A szentmisét követően pedig 

a MOFÉM fúvószenekar ad egy rövid koncertet itt a templomban. 

• Vasárnap (december 22.) gyónási lehetőséget biztosítunk 14.30-tól az esti szentmise végéig a 

templomunkban. Több pap áll a bűnbánók rendelkezésére. Pápai Lajos püspök atya is gyóntat 

majd és az esti szentmisét ő mutatja be. Legyen bűnbánó felkészülésünk Karácsony ünnepére. 

• Idén is sátrat állít karitászcsoportunk a templom tövében. December 21-én, szombaton 10 és 18 

óra között a Magyar utcán, míg vasárnap fél 9 és dél között a templom bejáratánál. Teával, forralt 

borral, naptárral és egyéb apróságokkal várják a Kedves Híveket. Jó alkalom lehet ez a közösségépí-

tésre is. Találkozzunk a templomnál! Az adományokkal a csoport munkáját támogathatják. Idén is 

elfogadunk mézeskalácsot. Ezeket december 20-án, pénteken és 21-én szombaton a hajnali szent-

misékhez kapcsolódóan várják önkénteseink a templom bejáratánál. Kérjük, hogy csak olyan süte-

ményt hozzanak, amely nem igényel hűtést, nem nyomódik össze. Ezért kérjük a mézeskalácsot. 

Az eseménnyel kapcsolatban további részletek a legnagyobb közösségi oldalon találhatók a Ma-

gyaróvári Katolikus Karitász aloldalán. 

• Egyházközségünk ismét megrendezi jótékonysági bálját a HOSPICE javára 2020. január 11-

én 19.30 órai kezdettel. Jegyek december 9-től a plébánián igényelhetők és lefoglalhatók akár te-

lefonon is. A jegy ára 4900ft. Mindenkit szeretettel várunk! Szívesen fogadunk tombola felajánlá-

sokat! 

• Már lehet kérni szentmiseszándékokat hivatali időben a plébánián élő és elhunyt szerettein-

kért! A szentmiseszándékok összevonva is érvényesek! 

• A karácsonyi ünnepekkel kapcsolatban közölöm, hogy december 24-én (kedden) 16.00 órakor 

a piarista iskola tanulói karácsonyi műsort adnak elő templomunkban a város kisgyermekei szá-

mára. Templomunk ezután 22.00-ig zárva tart. A Krisztina kórus zenés áhítatával hangolódunk rá 

22.30-tól a 23 órakor kezdődő ünnepi „éjféli” szentmisére. 

• Karácsony napján, azaz december 25-én, 8.00, 9.00, 10.30, 18.00 órakor lesznek szentmisék 

templomunkban, míg december 26-án 8.00, 10.30 és 18.00 órakor. December 26-án a 9 órai 

szentmise elmarad! 

• December 31-én, kedden, a polgári év végén, a hálaadó szentmise 16.00 órakor kezdődik benne 

a plébánosi éves értékeléssel. Ez a szentmise már másnapra is érvényes. Újév napján 8.00, 10.30, 

18.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban. 

• December 20-tól január 2-ig nem lesz ügyfélfogadás a plébánián, csak sürgős esetben szí-

veskedjenek keresni (haldoklót ellátni, temetést bejelenteni). 

• Köszönjük mindazok támogatását, akik befizették egyházközségi hozzájárulásukat erre 

az évre. 

• Katolikus kalendáriumok és falinaptárak még kaphatók a plébánián. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért! 

A szívünkbe érkező Istenünk áldását kívánom mindnyájunk életére jövő heti munkájára, avagy tanu-

lására az ADVENTI IDŐBEN! 

Bodó Zoltán, plébános 


