
HIRDETÉSEK 

2021. április 18 – 25. 
 

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 
 

Hétfő  7.00 † Kránitz Antalért 
 

Kedd  18.00 † Horváth Lilláért 
 

Szerda Szt. Anzelm püspök, 

egyháztanító – e 

18.00 † Katalin édesanyáért 
 

Csütörtök 

 

14.00 

15.00 

18.00 

Németh Antalné Mária temetése (régi) 

Gmoser Miklós András temetése (új) 

† Müllner nagyszülőkért 
 

Péntek 
Szt. Adalbert püspök, 

vértanú – E 

14.00 

15.00 

18.00 

Gyopár Ferencné Lujza Jolán temetése (régi) 

Hoffmann Mihályné Rozália temetése (régi) 

† feleségért és gyermekért. 
 

Szombat 

Szt. György vértanú v. 

Sigmaringeni Szt. 

Fidél áldozópap, vér-

tanú – e 

18.00 az április hónapban eltemetettekért: Mész-

áros Imre, Kovács Gyula és fia Kovács Szabolcs, 

Dr. Balázs Tiborné Kiss Valéria, Varga Hanna, 

Virág Flóriánné Goda Etelka, Varga László, 

Németh Antalné Markó Mária, Gmoser Miklós 

András, Gyopár Ferencné Zémann Lujza Jolán, 

Hoffmann Mihályné Bokori Rozália, Wirtz 

György István, Miks Pálné Geyer Mária, Far-

kas Mihály (Mosoni temető) 
 

Vasárnap 

HÚSVÉT IV. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.30 

 

11.00 

 

18.00 

Mosonszolnok 

† József édesapa, nagyapáért és † családtago-

kért 

† Sándor és Mária, valamint † József és Gizella 

szülőkért 

közös szándékra 
 

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

• Vasárnap (április 25.), a papi hivatások világnapja lesz. Vegyük komolyan a papi hi-

vatásokért való imádságot és támogassuk is azokat, akik szívükben meghívást éreznek a 

szent szolgálatra. A vasárnapi perselyadományunk összegét a papnevelés céljaira 

fordítjuk és vele a győri Szeminárium növendékeit támogatjuk, akik között közösségünkből 



is vannak fiúk és remélhetőleg a jövőben is lesznek újabbak. Kérem a Kedves Testvérek 

nagylelkű adományait! 

• Ugyancsak vasárnap (április 25.) Szent Márk evangélista ünnepéhez kapcsolódva tartja 

az Egyház a szokásos könyörgő napot a jó termésért, vagyis a „búzaszentelőt”. A 9.30-

kor kezdődő szentmise elején végezzük el mi is ezt a szertartást. 

• Szintén vasárnap (április 25.) este 18.00 órakor ismét közös szándékra mutatunk be 

szentmisét. Aki valamilyen okból már nem tudott ebben az időszakban szentmisét felajánla-

ni élő vagy elhunyt szeretteiért, esetleg egyéb szükséglet miatt szeretne szentmisét felaján-

lani (pl. egészségért, műtét sikeréért, felgyógyulásért, éhezőkért, szegény sorsú embertársa-

inkért, jó szándékra vagy éppen a járvánnyal kapcsolatban stb.), megteheti, ha templo-

munkban 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 található nyílás-

ba. Ezen a szentmisén ezekért a szándékokért végezzük szentmisénket. Nem összekeveren-

dő a szombat este végzett szentmisével, amelyet az adott hónapban eltemetettekért aján-

lunk! 

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

A Feltámadt Úr Krisztus áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti munkáját, 

avagy tanulását! 

Bodó Zoltán plébános 

Thomas Merton: Ima 

Uram!  

Fogalmam sincs róla, merre tartok.  

Nem látom az utat magam előtt.  

Nem tudhatom bizonyosan, hol fog végződni.  

Magamat sem ismerem igazán:  

De úgy gondolom, a Te akaratodat követem.  

Ez azonban nem jelenti azt, hogy valóban azt is teszem.  

Szeretnék Neked tetszeni  

és hiszem, hogy ez a kívánság valóban tetszik Neked.  

Remélem, hogy mindenben, amit csak teszek,  

ez a vágy vezet.  

Bízom benne,  

hogy sohasem fogok ettől a vágytól függetlenül  

bármit is tenni.  

És tudom: ha így cselekszem,  

Te a helyes úton fogsz vezetni.  

Még akkor is, ha talán semmit sem tudok róla.  

Azért mindig bízni akarok Benned,  

mégha úgy is látszik, hogy eltévedtem  

és a halál árnyékában járok.  

Nem akarok félni, mert Te mindig velem vagy.  

Sohasem fogod hagyni, hogy egyedül szálljak szembe  

a rám leselkedő veszedelmekkel. Ámen. 

 


