
 

• Vasárnap (május 1.), elsővasárnap lévén, szentségimá-
dási órát tartunk templomunkban 16.30 órától, melynek 
keretében ünnepélyesen elimádkozzuk a lorettói litániát. 

• 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 kö-
zös imádságra, hogy együtt köszöntsük Égi Édesanyánkat 
és kérjük közbenjárását. 

• Csütörtökön (május 5.) Szent Gotthárd püspök, temp-
lomunk és plébániai közösségünk védőszentjének ünnep-
napján, szentségimádási napot tartunk templomunkban 
reggel 7.00 órától egészen az esti szentmiséig. Felajánljuk 
közösségünkért, különösen azokért a testvéreinkért, akik a 
járvány után még nem találtak vissza a templomi közösség-
be, 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 szentség-
imádási óra lesz papi és szerzetesi hivatásokért és ennek 
keretében imádkozzuk el a litániát. A szentségeltétel után 
szentmisével zárjuk napunkat. Örülnék, ha egy -egy félórát 
vállalnának a Kedves Testvérek a nap folyamán, hogy ne 
hagyjuk őrizetlenül az Oltáriszentséget. A sekrestyében 
lehet feliratkozni az időpontokra. 

• Pénteken (május 6.), elsőpéntek lévén, gyónási lehető-
séget biztosítok 17.00 órától a szentmise kezdetéig. Hasz-
náljuk ki ezt a lehetőséget! 

• Vasárnap (május 8.), a Jó Pásztor vasárnapja, mely egy-
ben könyörgőnap a papi hivatásokért. Vegyük komo-

lyan a papi hivatásokért való imádságot és támogassuk is 
azokat, akik szívükben meghívást éreznek a szent szolgálat-
ra. A vasárnapi perselyadományunk összegét a papne-
velés céljaira fordítjuk és vele a győri Szeminárium nö-
vendékeit támogatjuk, akik között közösségünkből is van-
nak fiúk és remélhetőleg a jövőben is lesznek újabbak. Ké-
rem a Kedves Testvérek nagylelkű adományait! 

• Idén is rendelkezhetünk a személyi jövedelemadónk 
kétszer egy százalékáról, legkésőbb május 20-ig. Adónk 
első 1%-át ajánljuk fel a Magyar Katolikus Egyház részé-
re a 0011 technikai számon és buzdítsuk katolikus isme-
rőseinket is, hogy támogassák adójuk első 1%-val egyházu-
kat. 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 bete-
gekért és az elhunytakért! 

A Feltámadt Úr Krisztus áldása legyen családjaink 
életén és kísérje mindennapjainkat az előttünk álló 

héten! 

Bodó Zoltán, plébános 
 

Áldd meg édesanyám járását-kelését,  
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!  
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,  
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:  
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!  

(részlet Dsida Jenő: Hálaadás) 

Isten éltesse az édesanyákat! 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. május 1 - 8.  

Vasárnap 

HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA 

8.00 
9.30 

11.00 
16.30 
18.00 

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

Hétfő Szt. Atanáz pk. és egyht. – E 7.00 élő és † lelkipásztorokért 

Kedd Szt. Fülöp és Jakab aposto-
lok – Ü 

18.00 hálából élő családtagokért 

Szerda 
Szt. Flórián vért. v. Boldog Ceferi-

no Giméz Malla vért. – e 

18.00 
  

18.45 

† Temesi Antalért és családtagokért, valamint a megfogant magza-
tokért 
felnőtt katekézis – Katekizmus  

Csütörtök 

Szt. Gotthárd pk – Ü 
(szentségimádási nap) 

7.00 
13.00 
15.00 
17.00 
18.00 

Szentségkitétel 
Varga Istvánné Julianna temetése (régi) 
Scheithauer Gyuláné Erzsébet temetése (régi) 
SZENTÓRA 
papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek   18.00 † Ernő férj édesapa, nagyapáért 

Szombat 
Boldog Gizella királyné – e 

16.00 
18.00 

Tarcsai Zoltán – Tóth Rebeka nászmise 
Szebeni család † tagjaiért 

Vasárnap 
HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA 

  
GYŰJTÉS A SZEMINÁRIUM JAVÁRA 
(könyörgő nap papi hivatásokért) 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
18.00 

Mosonszolnok + keresztelő 
élő és † családtagokért 
† Anna testvérért és Mariska nagynéniért 
Vatai Dorina Bertók Zoé és Baranyai Szofia keresztelője 
† József férj, édesapáért 


