Hirdetések és liturgikus rend
2022. április 17 - 24.
• Hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik közreműködtek a húsvéti szertartások előkészítésében és ünneplésében. Különösen is megköszönöm a templomtakarító és
díszítők áldozatos munkáját! Örülök a ministránsok aktív
részvételének és annak, hogy nagyon összeszedetten és
szépen végezték feladatukat. Köszönöm a Szt. Krisztina
Kórus szolgálatát, a passió szólistáiét, az „apostolokét” és
mindazokét, akik segítettek liturgiánk végzésében, szebbé
tételében. A Feltámadt Úr közelsége és öröme kísérje
mindazok életét és lelki gyarapodását is, akik tiszta szívvel
jelen voltak szertartásainkon és mélyebben átélték a liturgikus cselekményeket.
• Húsvéthétfőn (április 18.) csak 9.30-kor és 18.00 órakor
lesz szentmise templomunkban
Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért!

A Feltámadt Úr Krisztus áldása legyen húsvéti ünneplésünkön, családjaink életén és kísérje mindennapjainkat az előttünk álló héten!
Bodó Zoltán, plébános
Ferenc pápa záró imádsága a római keresztút végén:
Irgalmas Atyánk,
aki felkelted napodat jókra és gonoszokra,
ne hagyd magára kezed művét,
akiért nem haboztál
odaadni egyszülött Fiadat,
Vasárnap
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aki Szűztől született,
akit Poncius Pilátus alatt keresztre feszítettek,
meghalt, és akit eltemettek a föld szívébe,
majd harmadnapon feltámadt,
megjelent Mária Magdolnának,
Péternek és a többi apostolnak és tanítványnak,
és aki mindig él szent Egyházában,
ami az ő eleven Teste a világban.
Tartsd meg égve családjainkban
Evangéliumod lámpását,
amely világít az öröm és a szenvedés,
a fáradtság és a remény idején:
minden otthon tükrözze az Egyház arcát,
amelynek legfőbb törvénye a szeretet.
Szentlelked kiárasztása révén
segíts, hogy levessük a régi embert,
akit megrontottak a csalóka szenvedélyek,
és öltöztess fel az új emberbe,
aki igazságban és szentségben teremtetett.
Fogj kézen, mint egy Atya,
hogy ne távolodjunk el Tőled;
térítsd szívedhez lázongó szíveinket,
hogy megtanuljuk, miként kövessük a béke terveit;
vezesd az ellenfeleket, hogy kezet fogjanak egymással,
hogy megízleljék a kölcsönös megbocsátást;
fegyverezd le a testvér testvér ellen emelt kezét,
hogy ahol gyűlölet van, ott kivirágozzon az egyetértés.
Add, hogy ne viselkedjünk Krisztus keresztjének ellenségeiként,
s így részesedjünk feltámadásod dicsőségében.
Aki Veled él és uralkodik,
a Szentlélekkel egységben,
mindörökkön örökké.
℟ Ámen.
(forrás: https://www.magyarkurir.hu)
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Mosonszolnok
pro populo
hálából házassági évfordulón
† Trudi édesanya, nagymama halálának évfordulóján
† Sándor férj, édesapa, nagyapáért, valamint † hozzátartozókért
Mosonszolnok
† Johann Karall férj, édesapáért

18.00 pro populo

BAN

Szerda

SZERDA HÚSVÉT NYOLCADÁBAN

Csütörtök

CSÜTÖRTÖK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN

Péntek

PÉNTEK HÚSVÉT NYOLCA-

Szombat

SZOMBAT HÚSVÉT NYOCA-

DÁBAN

18.00
18.45
15.00
18.00

† Kornélia és László szülők, nagyszülőkért
felnőtt katekézis – ELMARAD
Takács Imréné Anna temetése (régi)
† Mária imatársért

18.00 † Szalai József férj, édesapa, nagyapáért, valamint † családtagokért
18.00 Gombás család † tagjaiért
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Vasárnap
HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA,
AZ ISTENI IRGALMASSÁG
VASÁRNAPJA
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Mosonszolnok + keresztelő
† József édesapa, nagyapáért, valamint † családtagokért
Farkas és Litresits családok † tagjaiért
Májlinger Hajna és Kornél, Varga Vanessza és Vanda, Susovits
Natasa, Makai Hanna Dorina, Ikó Kármen Anna és Rigó Benett keresztelője
18.00 † Anna édesanyáért és † Anna nagymamáért

