
HIRDETÉSEK 

2021. május 16 – 23. 
 

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 
 

Hétfő Boldog Scheffler Já-

nos püspök és vértanú 

– e  

6.45 

7.00 

 

májusi litánia 

† Berta és Kálmán szülőkért, † nagyszülőkért, 

valamint † Eufémia kedvesnővérért 
 

Kedd Szt. I. János pápa és 

vértanú – e 
(Szt. Gotthárd ereklye befo-

gadása) 

17.40 

18.00 

májusi litánia 

† Mária és Károly szülőkért, valamint † László 

fiukért 
 

Szerda 

 

17.40 

18.00 

májusi litánia 

† Holló, Kubliha, Pollák, Tóth rajkai rózsafüzér-

társulati tagokért 
 

Csütörtök 
Sienai Szt. Bernardin 

áldozópap – e 

17.40 

18.00 

májusi litánia 

† Zsófia édesanyáért, Zsófia lányáért, valamint 

† Frida és Vendel nagyszülőkért 
 

Péntek Magallán Szt. Kristóf 

áldozópap és társai 

vértanúk – e 

13.00 

17.40 

18.00 

Kovács Alajos és Mónika temetése (új) 

májusi litánia 

† édesapáért és élő László fiáért 
 

Szombat 

Casciai Szt. Rita 

szerzetesnő – e  

11.00 

 

16.15 

17.40 

18.00 

Rácz Roland – Peller Nikoletta házasság + Zénó 

gyermekük keresztelője 

Czuppon Norbert – Török Viktória házasság. 

májusi litánia 

† József férj, édesapáért 
 

Vasárnap 

PÜNKÖSDVA-

SÁRNAP – FÜ 

8.00 

9.30 

11.00 

 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Lehmann és Szabó szülők, nagyszülőkért 

† Mihály és Terézia, István és Erzsébet szülők, 

nagyszülőkért, valamint † hozzátartozókért 

Perger Panna keresztelője 

† Sörös Imréért és neje Ilonáért 
 

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

• Vasárnap (május 16.) a Rozália-kör találkozója lesz a közösségi házban 16.00 órától. 

Mindenkit szeretettel várnak! 



• Pünkösdvasárnap (május 23.) a 9.30-kor kezdődő szentmisénket latin nyelven – az 

Egyház hivatalos nyelvén – celebráljuk (kivéve az ige liturgiát). 

• 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. 

• Május 29-én – a megszokottnál korábban – szervezik meg a Hegyeshalmi lelkinapot. A 

nap támája: Az örömhír munkatársai. Mindenkit szeretettel várnak. Bővebb információ ta-

lálható a faliújságon, illetve honlapunkon. 

•Május 29-30-án szeretettel várják a Kedves Híveket a Kálnoki Szűzanya búcsújára. 

Bővebb információ a faliújságon található. 

• 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 mennybe felment Úr Krisztus áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti mun-

káját, tanulását! 

Bodó Zoltán plébános 
 


