Hirdetések és liturgikus rend
2022. április 24 - május 1.
• Vasárnap (május 1.), elsővasárnap lévén, szentségimádási órát tartunk templomunkban 16.30 órától, melynek
keretében ünnepélyesen elimádkozzuk a lorettói litániát.
• Vasárnap (május 1.) az esti szentmisét ismételten közös szándékra ajánljuk fel. Templomunkban a hátul kihelyezett pulpitusnál lehet szándékot kérni. A borítékra írjuk
rá a szándékot és adományunkat helyezzük a borítékba,
majd dobjuk a nyílásba. Ebben a szentmisében mindazokért imádkozunk, akik kérik.
• Május 5-én (csütörtökön), Szent Gotthárd püspök,
templomunk és plébániai közösségünk védőszentjének
ünnepnapján, szentségimádási napot tartunk templomunkban reggel 8.00 órától egészen az esti szentmiséig.
Felajánljuk közösségünkért, különösen azokért a testvéreinkért, akik a járvány után még nem találtak vissza a templomi közösségbe, illetve azokért is, akik plébániánk területén élnek, de nem ünnepelnek velünk vasárnapról vasárnapra. Reggel 7.00 órakor kihelyezzük az Oltáriszentséget,
majd – mivel elsőcsütörtök is egyben ez a nap – 17.00 órakor szentségimádási óra lesz papi és szerzetesi hivatásokért és ennek keretében imádkozzuk el a litániát. A szentségeltétel után szentmisével zárjuk napunkat. Örülnék, ha
Vasárnap
HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA,
AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Hétfő

Szt. Márk ev. – Ü.

egy -egy félórát vállalnának a Kedves Testvérek a nap folyamán, hogy ne hagyjuk őrizetlenül az Oltáriszentséget.

• 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 adójuk 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 Feltámadt Úr Krisztus áldása legyen húsvéti ünneplésünkön, családjaink életén és kísérje mindennapjainkat az előttünk álló héten!

Bodó Zoltán, plébános

8.00
9.30
11.00
12.00

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
7.00 † gyermekért
15.00 Juhász Lajosné Anna temetése (új)

Kedd

18.00 † Horváth és Bodnár nagyszülőkért

Szerda

13.00
14.00
18.00
18.45

Csütörtök

Péntek
Szombat

Chanel Szt. Péter áldp. és vért. v.
Montforti Grignion Szt. Lajos Mária áldp. – e
Sienai Szt. Katalin szűz és
egyht., Európa társvédőszentje – Ü

Szt. V. Piusz pp. – e

Vasárnap
HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA

Niederhoffer Anna temetése (régi)
Vadász Tivadar temetése (régi)
† Antal férj, édesapáért
felnőtt katekézis – Biblia

18.00 Hárs család † tagjaiért

18.00 † Tímea testvérért
18.00 az április hónapban eltemetettekért: Németh Attila
Józsefné Palme Edit Angéla, Sipőcz Ernő, Vörös
György, Dr. Mézám Krisztina Ágnes, Vitéz Sándorné
Bencsics Aranka, Takács Imréné Gangl Anna, Juhász
Lajosné Gyürü Anna, Niederhoffer Anna, Vadász Tivadar
8.00
9.30
11.00
18.00

Mosonszolnok + keresztelő
† Ágnes feleség édesanya, nagymamáért
Hegyi család † tagjaiért
közös szándékra

