
HIRDETÉSEK 

2021. május 23 – 30. 
 

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 
 

Hétfő Boldogságos Szűz 

Mária, az Egyház 

anyja – E 

6.45 

7.00 

 

májusi litánia 

pro populo 
 

Kedd Tiszteletreméltó Szt. 

Béda áldozópap és 

egyháztanító, v. Szt. 

VII. Gergely pápa, v. 

Pazzi Szt. Mária 

Magdolna szűz – e 

17.40 

18.00 

májusi litánia 

† Erzsébet és Ernő szülők, nagyszülőkért 
 

Szerda Néri Szt. Fülöp áldo-

zópap – E 

17.40 

18.00 

májusi litánia 

† Kolonics szülőkért és gyermekeikért 
 

Csütörtök A mi Urunk, Jézus 

Krisztus, az Örök 

Főpap – Ü 

13.00 

17.40 

18.00 

Vörös Józsefné Ilona temetése (régi) 

májusi litánia 

pro populo 
 

Péntek 

 

16.30 

17.40 

18.00 

Kaló Alex – Szabó Vanda házasságkötése 

májusi litánia 

† Alajos férj, édesapa, nagyapáért 
 

Szombat 

Szt. VI. Pál pápa – e 

17.40 

18.00 

májusi litánia 

a május hónapban eltemetettekért: Gondár 

Györgyné Gyémánt Eszter, Farkas Ferencné 

Karácsony Marianna, Cser Ferenc, Vámos Sán-

dorné Győry Julianna, Sörös Imréné Lemke 

Ilona, Kárpát József Ferencné Szelid Stefánia, 

Haselberger Lajos, Herczeg Jánosné Csatádi 

Mária, Márton Géza, Sebestyén Tihamérné Ta-

uber Anna, Radó Gyuláné Bedő Márta, Kolonics 

Béláné Bors Mária Ilona, Kovács Alajos és Mó-

nika, Vörös Józsefné Koch Ilona, Radó László  
 

Vasárnap 

SZENTHÁROMSÁG 

VASÁRNAPJA – 

FÜ 

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

Mühlhauser család † tagjaiért 

† Szabó István és Horony Rozália szülőkért 

Bajczi Benett keresztelője 

az adakozó szándékára 
 



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

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

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

• Hétfőn nem lesz ünnepi miserend. Csak reggel 7.00-kor lesz szentmise. 

• 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. 

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

A Szentlélek Úristen kegyelme töltsön el minket, hogy az apostolokhoz hasonlóan 

Krisztus tanúi legyünk a világban! 

Bodó Zoltán plébános 

 

Veni, creátor Spíritus, 

mentes tuórum vísita, 

imple supérna grátia, 

quae tu creásti péctora. 

Qui díceris Paráclitus, 

altíssimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, cáritas, 

et spiritális únctio. 

Tu septifórmis múnere, 

dígitus patérnae déxterae, 

tu rite promíssum Patris, 

sermóne ditans gúttura. 

Accénde lumen sénsibus, 

infúnde amórem córdibus, 

infírma nostri córporis 

virtúte firmans pérpeti. 

Hostem repéllas lóngius 

pacémque dones prótinus; 

ductóre sic te práevio 

vitémus omne nóxium. 

Per Te sciámus da Patrem 

noscámus atque Fílium, 

teque utriúsque Spíritum 

credámus omni témpore. 

Deo Patri sit glória, 

et Fílio, qui a mórtuis 

surréxit, ac Paráclito, 

in saeculórum sáecula. 

Amen. 

Teremtő Lélek, jöjj közénk, 

látogasd híveid szívét, 

töltsd malaszttal a kebleket, 

melyeknek alkotója vagy. 

Te, kit Védőnek mondanak, 

s mellénk a magas ég adott, 

tűz, élő forrás, szeretet, 

te, lelkek lelki olaja. 

Ajándékoddal hétszeres, 

te, ujj az Isten jobb kezén, 

te, ki az Atya megígért 

szavával áldod torkaink. 

Érzékeinkbe gyújts te fényt, 

szívünkbe öntsd szerelme-

det, 

s mi bennünk testi gyöngeség 

örök erőddel izmosítsd. 

Ellenségünket űzzed el, 

s a békét tüstént hozd közel, 

előttünk járva, mint vezér! 

S kerüljünk mindent, ami 

árt. 

Általad tudjuk az Atyát, 

s ismerjük, adjad, a Fiút, 

Tebenned higgyük szellemét, 

mind a kettőnek, Végtelen. 

Ezt teljesítse az Atya, 

s vele egylényű Egyfia, 

aki veled uralkodik, 

ó, Lélek, minden századig. 

Ámen. 



 


