
HIRDETÉSEK 

2021. április 11 – 18. 
 

Vasárnap 
HÚSVÉT II. 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 
 

Hétfő 

 

7.00 

13.00 

pro populo 

Dr. Balázs Tiborné Valéria temetése (régi) 
 

Kedd Szt. I. Márton pápa és 

vértanú – e  

18.00 † Szidónia és Mihály szülők, nagyszülőkért 
 

Szerda 

 

13.00 

13.00 

18.00 

Varga Hanna temetése (új) 

Virág Flóriánné Etelka temetése (régi) 

† nagyszülőkért 
 

Csütörtök 

 

15.00 

18.00 

Varga László temetése (régi) 

† András édesapáért és † családtagokért 
 

Péntek Soubiorus Szt. Mária 

Bernadett szűz – e 

18.00 † Anikóért és Terézért, valamint a megfogant 

magzatokért 
 

Szombat 
 

18.00 † Teréz és István szülőkért, valamint † Cecília 

és Csaba testvérekért 
 

Vasárnap 

HÚSVÉT III. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

Janics család † tagjaiért 

beteg családtagokért 

hálából 50. házassági évfordulón élő családta-

gokért 
 

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

•Április 25-én, (azaz két hét múlva vasárnap) este 18.00 órakor ismét közös szándékra 

mutatunk be szentmisét. Aki valamilyen okból már nem tudott ebben az időszakban szent-

misét felajánlani élő vagy elhunyt szeretteiért, esetleg egyéb szükséglet miatt szeretne 

szentmisét felajánlani (pl. egészségért, műtét sikeréért, felgyógyulásért, éhezőkért, szegény 

sorsú embertársainkért, jó szándékra vagy éppen a járvánnyal kapcsolatban stb.), megtehe-

ti, ha templomunkban a hátsó intenciós pulpitusnál a borítékra ráírja a kért szándékot és a 

csendes mise díját (1500Ft) beleteszi a borítékba, majd a borítékot bedobja a pulpituson ta-

lálható nyílásba. Ezen a szentmisén ezekért a szándékokért végezzük szentmisénket. 

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



Irgalmas Istenünk szeretete és áldása kísérje mindennapjainkat az előttünk álló 

héten és őrizzen meg bennünket minden bajtól! 

Bodó Zoltán plébános 

 

Akár mindennapi imádságunkká is lehet a mellékelt ima, amelyben kérjük Urunkat, hogy alakítsa a mi szívünket is irgal-

mas szívéhez hasonlóvá. 

  

Szent Fausztina nővér imája 

(az Isteni Irgalmasság tisztelete) 

 

 „Oh Jézus, szelíd Szívedből, mint kristályból, úgy áradnak felénk az Isteni Irgalmasság sugarai, ezért könyörgök 

hozzád, Uram Jézus, fogadj be irgalmas Szívedbe. 

 Tedd irgalmassá szememet, hogy ne ítéljek elhamarkodottan, és ne gyanakodjak senkire, hanem minden lélekben a jót 

lássam, s segítőkész legyek. 

 Tedd irgalmassá fülemet, hogy meghallhassam testvéreim kívánalmát, és hívásuk elől soha el ne zárkózzak. 

 Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire se mondjak, s megbocsátó figyelmes szavakra találjak. 

 Tedd irgalmassá és jóságossá kezemet, hogy minden fáradságot és nehézséget magamra vehessek mások terheinek eny-

hítésére. 

 Tedd irgalmassá és segítőkésszé lábamat, hogy fáradtságom és kimerültségem ellenére segítsek a rászorulókon. 

 Tedd irgalmassá és minden nyomorúság előtt nyitottá szívemet. Segíts, hogy senki elől el ne zárkózhassak, sose be-

széljek a saját szenvedéseimről. 

 Fogadj be szentséges Szívedbe, Jézusom. 

 Uram, találjon a te Irgalmasságod nyugalmat 

bennem. 

 Válts meg engem, Te vagy a MINDENEM!” 

Ámen 
  


