
HIRDETÉSEK 

2021. május 30 – június 6. 
 

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 
 

Hétfő 

 

6.45 

7.00 

15.00 

májusi litánia 

pro populo 

Radó László temetése (régi) 
 

Kedd Szt. Jusztínusz vér-

tanú – E 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

† szülőkért és † hozzátartozókért 
 

Szerda Szt. Marcellinus és 

Szt. Péter vértanúk – 

e 

14.00 

17.40 

18.00 

Jankó Istvánné Margit temetése (régi) 

Jézus Szíve ájtatosság 

 
 

Csütörtök Lwanga Szt. Károly 

és társai ugandai vér-

tanúk – E 

17.00 

18.00 

SZENTÓRA – benne Jézus Szíve ájtatosság 

papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek 

 

14.00 

15.00 

17.00 

18.00 

Reményi Jánosné Julianna temetése (új) 

Király László temetése (új) 

GYÓNTATÁS - közben Jézus Szíve ájtatosság 

† Som Lászlónéért 
 

Szombat 

Szt. Bonifác püspök 

és vértanú – E 

9.30 

15.00 

17.00 

18.00 

elsőáldozók gyóntatása 

elsőáldozás 

SZENTÓRA – benne Jézus Szíve ájtatosság 

† Ferenc férj, édesapa, nagyapáért 
 

Vasárnap 

KRISZTUS SZENT 

TESTE ÉS VÉRE 

(ÚRNAPJA) – FÜ 

8.00 

10.00 

 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Ferenc és Erzsébet nagyszülők, dédszülőkért 

és gyermekeikért 

Kiss Norbert Szilveszter keresztelője 

† János nagyapáért 
 

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

• Május utolsó napján, azaz hétfőn, 6.45-kor imádkozzuk el a lorettói litániát. 

• Júniusban hétfőnként 6.50-kor elimádkozzuk a Jézus Szíve-litániát, keddtől szombatig 

pedig a szentmisék előtt 17.40-kor Jézus Szíve ájtatosságot tartunk. Szép lenne, ha ezen al-

kalmakon is együtt imádkoznánk, engesztelnénk. 

• Kedden (június 1.) szülői értekezletet tartunk az elsőáldozók szülei részére 18.30-kor 

itt a templomban. Örülnék, ha mindenki el tudna jönni, hogy megbeszélhessük a részlete-

ket az elsőáldozással kapcsolatban! 



• Csütörtökön (június 3.), elsőcsütörtök lévén, szentségimádási órát tartunk templo-

munkban 17.00 órától papi és szerzetesi hivatásokért könyörögve, majd ezt követően a 

szentmisénket is erre a szándékra ajánljuk fel. Érezzük kötelességünknek a hivatásokért va-

ló könyörgést! 

• Pénteken (június 4.) elsőpéntek lesz. Gyónási lehetőséget biztosítok 17.00 órától a 

szentmise kezdetéig. Használjuk ki a lehetőséget! Az elsőáldozók szüleinek, testvérei-

nek, illetve hozzátartozóiknak pedig a szentmise után lesz lehetőségük, kb. 18.30-tól, 

hogy szentgyónásukat elvégezzék és méltón vegyenek részt az elsőáldozáson. 

• Szombaton (június 5.) elsőáldozás lesz templomunkban 15.00 órakor, amely a járvány-

helyzetre való tekintettel zártkörű lesz idén is. Az elsőáldozók gyóntatása ugyanezen a 

napon délelőtt 9.30-kor lesz.  

• Szombaton (június 5.) szeretettel csatlakozunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-

szus világméretű szentségimádásához, és az előző évhez hasonlóan az Úrnapja vigíliáján 

17.00 órától a szentmise kezdetéig szentségimádási órát tartunk templomunkban. Aki 

tud, regisztráljon/jelentkezzen az interneten is https://corpusdomini.iec2020.hu oldalon. 

• Vasárnap (június 6-án) Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe lesz, azaz Úrnapja. A 

szentmise 10.00 órakor kezdődik, majd ezt követően lesz az úrnapi körmenetet itt a 

templom körül. Kérem, hogy aki tud virágszirmot hozni a körmenetre, a szombati nap fo-

lyamán, esetleg vasárnap reggel tegye meg, és helyezze a Szt. Gotthárd kápolna elé, de az 

elsőáldozást ne zavarjuk! Ugyancsak kérem a tavalyi elsőáldozó lányokat, hogy jöjjenek a 

körmenetre szirmot hinteni! Egyúttal felkérem az oltárdíszítőket a négy körmeneti oltár el-

készítéséhez a PTT tagjait pedig az aktív részvételre. 11.00 órakor nem lesz szentmise! 

• Karitász csoportunk kezdeményezésére ismételten segítséget nyújtunk Böjte Csaba feren-

ces szerzetes gyergyószentmiklósi házának. Ebből az alkalomból fűnyíróra, illetve fűka-

szára van szükségük, mert egy gazdaságot is működtetnek. Mi azonban nem fűnyírót és fű-

kaszát gyűjtünk, hanem pénzadományt fogadunk el a jövő vasárnapon a szentmisékhez csat-

lakozva, amelyből majd megvásároljuk a kért termékeket. Legyen nyitotta szívünk! 

• A hitoktatóink jóvoltából az idei nyáron is megszervezzük a plébániai napközis tábort, 

ezzel szeretnénk egy kicsit segíteni azon szülőknek, akik nem vagy nehezen tudják megol-

dani gyermekük felügyeletét a vakáció idején, illetve színes programokat biztosítani a ránk 

bízott gyerekeknek.. A táborba a kisiskolásokat (1-4. évfolyam) várjuk 2021. július 26 és 30 

között reggel 8 órától 16.00 óráig. Jelentkezni június 30-ig lehet a hitoktatóknál vagy a 

plébánián hivatali időben. A tábor költsége 6.000 Ft (miután szerzünk rá támogatást), mely 

a háromszori étkezést is tartalmazza (tízórai, ebéd, uzsonna). Adományt elfogadunk. 

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

A mi Urunk, Jézus Krisztus, kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő 

ereje legyen mindnyájunkkal az előttünk álló héten! 

Bodó Zoltán plébános 

https://corpusdomini.iec2020.hu/

