
HIRDETÉSEK 

2021. április 4 – 11. 
 

Vasárnap 

HÚSVÉT-

VASÁRNAP 
 

KRISZTUS FELTÁMA-

DÁSA 

8.00 

9.30 

11.00 

 

12.00 

 

18.00 

Mosonszolnok 

pro populo 

† Anna és László szülőkért, valamint élő és † 

hozzátartozókért 

Farkas Annabell, Batyanek Roland, Ármin és 

Zétény keresztelője 

† Szalai Géza és fia Alajosért 
 

Hétfő 

Húsvéthétfő 

8.00 

9.30 

18.00 

Mosonszolnok 

† Albert gyermek, testvérért 

† Mátyás édesapa, nagyapáért 
 

Kedd Kedd Húsvét nyol-

cadában 

18.00 † Géza és Mária szülőkért, valamint † hozzátar-

tozókért 
 

Szerda 
Szerda Húsvét 

nyolcadában 

15.00 

18.00 

Mészáros Imre temetése (új) 

† Mária nagynéniért és † családtagokért 
 

Csütörtök Csütörtök Húsvét 

nyolcadában 

18.00 † Mária imatársért 
 

Péntek 
Péntek Húsvét 

nyolcadában 

16.30 

18.00 

Kovács Gyula és fia Szabolcs temetése (új) 

† szülőkért és testvérekért 
 

Szombat Szombat Húsvét 

nyolcadában 

18.00 † Rozália és Attila szülők, nagyszülőkért 
 

Vasárnap 
HÚSVÉT 2. VA-

SÁRNAPJA 
 

AZ ISTENI IRGAL-

MASSÁG VASÁRNAPJA 

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Róbert férj, édesapáért és † családtagokért 

fiatalokért, hivatásokért 

Hollós Léna keresztelője 

† Etelka és Vilmos szülők, nagyszülőkért 
 

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

• Hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik közreműködtek a húsvéti szertartások elő-

készítésében és ünneplésében. Különösen is megköszönöm a templomtakarítók és díszítők 

áldozatos munkáját! Köszönöm a ministránsoknak az aktív részvételt, a Krisztina kórus 

megjelent tagjainak szolgálatát, és azokét, akik segítettek liturgiánk végzésében, szebbé té-

telében. A Feltámadt Úr közelsége és öröme kísérje mindazok életét és lelki gyarapodását is, 

akik tiszta szívvel jelen voltak szertartásainkon és mélyebben átélték a liturgikus cselekmé-

nyeket. 



• Ugyancsak hálásan köszönöm a karitász csoportunk és a rászorulók nevében is azt a sok, 

önzetlen segítségnyújtást, amelyet a nagyböjti vasárnapokon nyújtottak a Kedves Testvérek! 

Isten fizessen vissza százszorosan minden jószándékú adakozónak! A gyűjtések részletesebb 

ismertetése a faliújságon olvasható. 

• Húsvéthétfőn 9.30-kor és 18.00-kor lesznek szentmisék templomunkban. 

• Pénteken szeretném meglátogatni otthonaikban beteg testvéreinket. Kérem, hogy szerdá-

ig jelezzék, ha a rendszeres elsőpéntekeseken kívül valaki más is szeretné elvégezni szent-

gyónását és szentáldozását Húsvét ünnepével kapcsolatban.  

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

A Feltámadt Úr Krisztus áldását kívánom mindnyájatok családi életére, húsvéti 

ünneplésére és jövő heti munkájára! 

Bodó Zoltán plébános 

 

 

 

(Jn 20,8) 


