
HIRDETÉSEK 

2021. május 9 – 16. 
 

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 
 

Hétfő Avilai Szt. János ál-

dozópap és egyházta-

nító – e  

6.45 

7.00 

15.00 

májusi litánia 

pro populo 

Haselberger Lajos temetése (régi) 
 

Kedd Boldog Salkaházi Sá-

ra szűz és vértanú – e 

17.40 

18.00 

májusi litánia 

hálából házassági évfordulón 
 

Szerda 
Szt. Néreusz és Szt. 

Achilleusz vértanúk, 

v. Szt. Pongrác vérta-

nú – e 

13.00 

14.00 

15.00 

17.40 

18.00 

Herczeg Jánosné Mária temetése (új) 

Márton Géza temetése (régi) 

Sebestyén Tihamérné Anna temetése (régi) 

májusi litánia 

† hozzátartozókért 
 

Csütörtök 
A Fatimai Boldogsá-

gos Szűz Mária – e 

13.00 

17.40 

18.00 

Radó Gyuláné Márta temetése (új) 

májusi litánia 

hálából élő családtagokért 
 

Péntek 

 

15.00 

16.00 

17.40 

18.00 

Kolonics Béláné Mária Ilona temetése (új) 

Bérmálkozók próbája és gyóntatása 

májusi litánia 

† Gizella édesanyáért, † Rozália, József és 

György testvérekért, valamint † hozzátartozó-

kért 
 

Szombat 

 

11.00 

15.00 

17.40 

18.00 

BÉRMÁLÁS Piarista (zártkörű) 

BÉRMÁLÁS Plébánia (zártkörű) 

májusi litánia 

† Lemke és Sörös szülőkért, testvérekért 
 

Vasárnap 

URUNK MENNY-

BEMENETELE – 

FÜ 

8.00 

9.30 

 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Matild és Ferenc szülőkért, valamint † Piros-

ka és Izabella testvérekért 

† Ferenc és Etelka szülőkért 

† Dohány János férj, édesapa, nagyapáért 
 

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



• 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. 

• Pénteken (május 14.), a bérmálkozók próbája és gyóntatása lesz 16.00 órától temp-

lomunkban. Nyomatékosan kérem az összes bérmálkozót (középiskolást és felnőttet egy-

aránt), akik plébániánk közösségében bérmálkoznak, hogy pontosan érkezzenek! 

• Szombaton délelőtt 11.00 órakor és 15.00 órakor bérmálás lesz templomunkban. A 

járványhelyzetre való tekintettel azonban zártkörű. A bérmálkozókkal a szentmisék végén 

lehet majd találkozni a templom előtti téren. 

• 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 

Uram, távolíts el tőlem minden akadályt, amely korlátoz engem a jóban. 

Törd meg szívem keménységét, és szabadíts meg béklyóimtól! 

Adj nyílt, éber szívet, amely mindig kész az igazi barátságra! 

Nyisd meg szívemet felebarátaim közeledésére! Vegyem észre, ha valahol 

megértő szavamra, segítő kezemre van szükség! 

 

 

 

 

 

Lássák meg bennem az emberek az őszinte szándékot, hogy minden 

gondjukban, bajukban szívesen osztozom, s ha valami jót tehetek érde-

kükben, mindig számíthatnak rám! 

Uram, tárd föl szívemet, hiszen te ismered a legjobban! 

Add, hogy mindenkinek mindene lehessek! Ámen 


