
HIRDETÉSEK 

2021. május 2 – 9. 
 

Vasárnap 

HÚSVÉT V. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.30 

11.00 

16.30 

18.00 

Mosonszolnok 

† Ágnes feleség, édesanya, nagymamáért 

jószándékra 

SZENTÓRA 

† József férj, édesapa, nagyapáért 
 

Hétfő Szt. Fülöp és Szt. 

Jakab apostolok – 

Ü 

7.00 

14.00 

15.00 

† Ferenc édesapáért és † Katalin édesanyáért 

Farkas Ferencné Marianna temetése (új) 

Cser József temetése (új) 
 

Kedd Szt Flórián vértanú, 

v. Boldog Ceferino 

Giménez Malla vérta-

nú – e 

17.40 

18.00 

májusi litánia 

† Ilona és Ferenc szülőkért, valamint † Ferenc 

testvérért 
 

Szerda Szt. Gotthárd püs-

pök, templomunk 

védőszentje – Ü 

 

(Szentségimádási 

nap) 

8.00 

13.00 

14.00 

15.00 

17.30 

18.00 

Szentségkitétel és SZENTÓRA 

Vámos Sándorné Julianna temetése (régi) 

Sörös Imréné Ilona temetése (régi) 

Kárpát József Ferencné Stefánia temetése (r.) 

májusi litánia, szentségi áldás 

† Ernő férj, édesapa, nagyapáért 
 

Csütörtök 
 

17.00 

18.00 

SZENTÓRA, benne májusi litánia 

papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek 

Boldog Gizella – e 

17.00 

17.40 

18.00 

GYÓNTATÁS 

májusi litánia 

Kollmann család † tagjaiért, két vejükért és a 

megfogant magzatokért 
 

Szombat 
 

17.40 

18.00 

májusi litánia 

† Labricz Antal férj, édesapáért 
 

Vasárnap 

HÚSVÉT VI. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.30 

11.00 

 

18.00 

Mosonszolnok 

† családtagokért 

† Anna és László szülőkért, valamint élő és † 

hozzátartozókért 

† Mária nagymamáért 
 

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

• Hálásan köszönöm a Kedves Testvérek múlt vasárnapi perselyadományát, amellyel a pap-

képzést és hivatásgondozást támogatták. Templomunkban 257 725 Forintot, a Szent Ke-

reszt kápolnában pedig 16 700 Forintot gyűjtöttünk össze erre a célra. Isten fizesse vissza 



százszorosan minden jószándékú adakozónak és különösen is köszönöm a papi hivatásokért 

végzett imádságokat! 

• 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 a Boldogságos Szűzanya hónapja. Hétfőn 6.45-kor, a többi hétköznapon pedig 

17.40-kor imádkozzuk el a lorettói litániát. Buzdítok mindenkit a részvételre, a közös 

imádságra, hogy együtt köszöntsük Égi Édesanyánkat és kérjük közbenjárását. 

• Szerdán (május 5.), Szent Gotthárd püspök, templomunk és plébániai közösségünk vé-

dőszentjének emléknapján, szentségimádási napot tartunk templomunkban reggel 8.00 

órától egészen az esti szentmiséig. Különösképpen is felajánljuk a járvány megszűnéséért, a 

járvány következtében elhunyt embertársainkért, a betegekért, a szövődményekkel küszkö-

dőkért és a gyászolókért. Felajánljuk azért is, hogy közösségünk megújuljon, hogy rendeződ-

jön 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. 

• Csütörtökön (május 6.), elsőcsütörtök lévén, szentségimádási órát tartunk 17.00 óra-

kor templomunkban papi és szerzetesi hivatásokért könyörögve, benne a májusi litániával, 

majd a szentmisénket is erre a szándékra ajánljuk fel. Érezzük kötelességünknek a hivatá-

sokért való buzgó imádságot! 

• Pénteken (május 7.), elsőpéntek lévén, gyónási lehetőséget biztosítok 17.00 órától a 

szentmise kezdetéig. Használjuk ki ezt a lehetőséget! 

• Az előttünk álló héten vizsgáznak a bérmálkozók, mert május 15-re tervezzük a bérmálást, 

melyen csak a szülők és a bérmaszülő vehet részt. Imádkozzunk értük, hogy sikeresen vizs-

gázzanak és a Szentlélek Úristen megvilágosító kegyelme kísérje őket életük minden nap-

ján! 

• 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 


