
HIRDETÉSEK 

2021. június 6 – 13. 
 

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 
 

Hétfő 

 

6.50 

7.00 

13.00 

14.00 

15.00 

Jézus Szíve litánia 

† Kornél felnőtt gyermekért 

Pap Károly temetése (régi 

Nagy Klára temetése (régi 

Horváth Győzőné Cecília temetése (régi) 
 

Kedd Prágai Szt. Ágnes 

szűz v. Boldog Sán-

dor István szerzetes, 

vértanú – e 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

† férj, édesapa, nagyapáért, valamint † hozzá-

tartozókért 
 

Szerda 
Szír Szt. Efrém dia-

kónus, egyháztanító – 

e 

14.00 

15.00 

17.40 

18.00 

Dr. Hajas László József temetése (régi) 

Dr. Nebehaj Istvánné Magdolna temetése (régi) 

Jézus Szíve ájtatosság 

† Ács Tiborné Máthé Edit feleség, édesanyáért 
 

Csütörtök 
 

17.40 

18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 

Dohány és Nyúl család élő és † tagjaiért 
 

Péntek 
JÉZUS SZENT SZÍVE – 

FÜ 

16.00 

17.00 

18.00 

Hohner Olivér – Lőrincz Barbara házasság. 

SZENTÓRA – benne Jézus Szíve ájtatosság 

élő családtagokért 
 

Szombat 

A Boldogságos Szűz 

Mária Szeplőtelen 

Szíve – E 

9.00 

15.00 

17.40 

18.00 

elsőáldozók gyóntatása 

elsőáldozás 

Jézus Szíve ájtatosság 

† Barnabás felnőtt gyermekért és † családtago-

kért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XI. VA-

SÁRNAP 

8.00 

9.30 

 

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Ilona és Sándor szülőkért, valamint † Alajos 

és Pál testvérekért 

† Károly és Gizella szülők, nagyszülőkért 

Horváth Ábel és Merse keresztelője 

† Márta és Jenő szülőkért, valamint † Paula és 

Frigyes nagyszülőkért 
 

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

• Vasárnap (június 6-án) Krisztus Szent Teste és Vére főünnepén, azaz Úrnapján a 

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



templom körül. Rossz idő esetén a templomban tartjuk meg a körmenetet. 11.00 órakor 

nem lesz szentmise! 

• 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. 

• Csütörtökön (június 10.) lesz az elsőáldozók második csoportjának a próbája, majd a pró-

ba után 17.00 órától lehetőséget kínálok a szülőknek, illetve a hozzátartozóknak a szentgyó-

násuk elvégzéséhez. A szentmise után folytatom a gyóntatást kb. 19.00 óráig. 

• Pénteken (június 11.) Jézus Szent Szívének főünnepe lesz. Az esti szentmise előtt 

17.00 órától a Jézus Szíve családja szentségimádási órát tart templomunkban, melyre 

mindenkit nagy szeretettel várnak. Éppen ezért csütörtökön nem tartják meg a szokásos 

imaórát 17.00 órától. 

• Szombaton (június 12.) ismét elsőáldozás lesz templomunkban 15.00 órakor, amely a 

járványhelyzetre való tekintettel zártkörű lesz idén is. Az elsőáldozók gyóntatása ugyan-

ezen a napon délelőtt 9.00-kor lesz.  

• Vasárnap (június 13.) a 11.00 órakor kezdődő szentmisében adunk hálát az elmúlt 

tanévért a Te Deum elimádkozásával. Ez a tanévzáró szentmise, melyre minden hitta-

nost szeretettel hívok és várok. Ezt követően is lesz 11 órakor szentmise. 

• 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 szeretnénk biztosí-

tani a ránk bízott gyerekeknek. A táborba a kisiskolásokat (1-4. évfolyam) várjuk 2021. jú-

lius 26 és 30 között reggel 8 órától 16.00 óráig. Jelentkezni június 30-ig lehet a hitokta-

tóknál vagy a plébánián hivatali időben. A tábor költsége 6.000 Ft (miután szerzünk rá tá-

mogatást), mely a háromszori étkezést is tartalmazza (tízórai, ebéd, uzsonna). Adományt el-

fogadunk. 

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

Az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztus Urunk áldása kísérjen bennünket az 

előttünk álló héten! 

Bodó Zoltán plébános 


