
HIRDETÉSEK 

2021. április 25 – május 2. 
 

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 
 

Hétfő  7.00 † Jolán édesanyáért 
 

Kedd 
 

18.00 † Gmoser Miklós András férj, édesapa, nagy-

apáért 
 

Szerda Chanel Szt. Péter ál-

dozópap, vértanú, v. 

Montforti Grignion 

Szt. Lajos Mária ál-

dozópap – e 

13.00 

14.00 

18.00 

Wirtz György temetése (régi) 

Miks Pálné temetése (régi) 

† gyermekért, † nagyszülőkért, beteg nagyma-

máért és élő családtagokért 
 

Csütörtök Sienai Szt. Katalin 

szűz, egyháztanító, 

Európa társvédő-

szentje. -Ü 

18.00 † Tímea testvérért 
 

Péntek 
Szt. V. Piusz pápa – e 

18.00 † Anna édesanya, nagymamáért és † hozzátar-

tozókért. 
 

Szombat Szt. József, a munkás 

– e 

17.30 

18.00 

májusi litánia 

† Nyitrai József és Makó Mária szülőkért 
 

Vasárnap 

HÚSVÉT V. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Ágnes feleség, édesanya, nagymamáért 

jószándékra 

† József férj, édesapa, nagyapáért 
 

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

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

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

szolgálatra. A vasárnapi perselyadományunk összegét a papnevelés céljaira fordít-

juk és vele a győri Szeminárium növendékeit támogatjuk, akik között közösségünkből is 

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

lelkű adományait! 

• Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Szombaton a szentmise előtt 17.30-kor ünnepé-

lyesebben imádkozzuk el a lorettói litániát, a többi napon pedig 17.40-kor a szokott mó-

don. Buzdítok mindenkit a részvételre, a közös imádságra, hogy együtt köszöntsük Égi 

Édesanyánkat és kérjük közbenjárását. 



• Vasárnap (május 2.), elsővasárnap lévén, szentségimádási órát tartunk templomunk-

ban 16.30 órától, melynek keretében elimádkozzuk a májusi litániát. Ezt megelőzően rózsa-

füzér titokcsere lesz. 

• Május 5-én (szerdán), Szent Gotthárd püspök, templomunk és plébániai közösségünk 

védőszentjének emléknapján, szentségimádási napot tartunk templomunkban reggel 

8.00 órától egészen az esti szentmiséig. Különösképpen is felajánljuk a járvány megszűné-

séért, a járvány következtében elhunyt embertársainkért, a betegekért, a szövődményekkel 

küszködőkért és a gyászolókért. Felajánljuk azért is, hogy közösségünk megújuljon, hogy 

rendeződjön az életünk és mihamarabb újra együtt dicsőíthessük templomunkban teremtő, 

megváltó és megszentelő Istenünket. A nap folyamán csak reggel lesz szentóra, majd este a 

litániával egybekötött szentségi áldással és szentségeltétellel, illetve szentmisével zárjuk 

napunkat. Azt gondolom, hogy mindenki érintett és mindenkinek van miért hálát adni, van 

mit kérni, van miért leborulni az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztus előtt. 

• Idén is rendelkezhetünk a személyi jövedelemadónk kétszer egy százalékáról, 

legkésőbb május 20-ig. Adónk első 1%-át ajánljuk fel a Magyar Katolikus Egyház részére 

a 0011 technikai számon és buzdítsuk katolikus ismerőseinket is, hogy támogassák adó-

juk első 1%-val egyházukat. Mivel a második 1%-ot valamely közhasznú alapítvány javára 

ajánlhatjuk fel, szeretettel ajánlom az adó második 1%-ának felajánlását a Hildegard 

Óvoda Alapítványa javára, melynek adószáma 18536137-1-08. 

 

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 

Szelíd és alázatos Szívű Jézus! Te, aki emberként éltél közöttünk, ismered mindennapjainkat. Ismered életünket, bána-

tunkat, örömeinket. A papság megszentelődéséért könyörgünk Hozzád. Hallgass meg bennünket, akik alázatos lélekkel 

borulunk le előtted.  

Adj nekünk, Urunk, buzgó és szent papokat, akik lelkünk üdvösségét szolgálják és a te példádra életüket is készek felál-

dozni a rájuk bízottakért. Erősítsd meg őket, hogy szabadelvű világunk kísértéseinek ellenálljanak és hűségesen kitartsa-

nak a szent zsolozsmában, a tisztaságban, az engedelmességben, az anyagiaktól való függetlenségben és a paptestvéri sze-

retetben. Add, hogy az örök értékeket minden földi kincsnél többre becsüljék és a kor kihívásainak megfelelően hirdessék 

szent evangéliumodat, hogy mindenki megértse, mily nagy reménységre hívsz meg minket. Add, hogy a tanításban és a 

szentségek kiszolgáltatásában, különösen a legszentebb áldozat bemutatásában, fáradhatatlanok legyenek. Add, hogy a 

bűnbánatban élen járjanak és Szent Szíved irgalmát közvetít-

sék számunkra a megbocsátás szentségében. Támassz, Urunk új 

papi hivatásokat szolgálatodra, hogy minden ember részesülhes-

sen a kegyelmekben, melyeket papjaid által közvetítesz a világ-

ban és áldd meg azokat a családokat, melyek papot adnak az 

Egyháznak. 

Fogadd el, Urunk, papjainkért mondott imánkat és dj nekünk 

valóban szentéletű papokat, akik isteni szereteted tüzétől láng-

ra gyulladva csak a Te nagyobb dicsőségedet és a mi lelkünk üd-

vösségét szolgálják, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. 

Ámen. Szűz Mária, papok égi Édesanyja – könyörögj érettünk! 


