illetve a Flesch Károly Művelődési Központ jegypénztárában, valamint (remélhetőleg még) a koncert előtt a helyszínen.

Hirdetések és liturgikus rend
2022. május 8 - 15.
• Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Hétfőn 6.45kor, a többi hétköznapon pedig 17.40-kor imádkozzuk el
a lorettói litániát. Buzdítok mindenkit a részvételre, a közös imádságra, hogy együtt köszöntsük Égi Édesanyánkat
és kérjük közbenjárását.
• Pénteken (május 13.), az elsőáldozók próbája lesz
16.30-tól a templomban. Ez a Bolyai iskola elsőáldozóit
érinti. Fontos, hogy mindenki vegyen részt a próbán!
• Szombaton (május 14.) délelőtt 9.00 órától az elsőáldozók gyóntatása, majd 15.00 órakor elsőáldozás lesz
templomunkban. Imádkozzunk ezekért a gyerekekért, hogy
mindhalálig hűségesek maradjanak Krisztushoz, akinek
Szent Testét először veszik magukhoz!

•Örökbefogadói klub indul május 9-én, hétfőn 17.00
órától a Lotz Károly utcai Katolikus Közösségi Házban. A szervezők minden olyan érdeklődőt szeretettel várnak, akik vagy érintett örökbefogadó szülők, vagy szeretnének azok lenni, vagy megfogalmazódott már bennük a szülőség ezen útja. A klub célja, hogy választ kaphassanak kérdéseire, megoszthassák egymással érzéseiket, gondolataikat,
tapasztalataikat.

• A hitoktatóink jóvoltából az idei nyáron is megszervezzük a plébániai napközis tábort, színes programokat biztosítva a gyermekek számára, akiket idén szeretnénk elrepíteni Jézus korába. A táborba a kisiskolásokat (1-4. évfolyam) várjuk 2022. augusztus 1 és 5 között reggel 8 órától 16.00 óráig. Jelentkezni június 10-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. • 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 családjaink
életén és kísérje mindennapjainkat az előttünk álló
héten!
Bodó Zoltán, plébános

• Május 18-án (szerda) 19.00 órakor a Győri Filharmonikus Zenekar „a teremtés” címmel koncertet ad templomunkban elsősorban hangversenybérlettel rendelkezőknek, de jegyvásárlásra is van lehetőség a zenekar honlapján,
Vasárnap
8.00 Mosonszolnok + keresztelő
HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA
9.30 élő és † családtagokért
11.00 † Anna testvérért és Mariska nagynéniért
Gyűjtés a szeminárium javára!
12.00 Vatai Dorina, Bertók Zoé és Baranyai Szofia keresztelője
(könyörgő nap papi hivatásokért)
18.00 † József férj, édesapáért
Hétfő
7.00 † szülőkért és hozzátartozókért
Kedd

De Avila Szt.János áldp és egyht. –
e

18.00 hálából házassági évfordulón

Szerda

13.00 Kocsis István temetése (új)
18.00 † Ilona és Ferenc szülőkért, valamint † Ferenc testvérért
18.45 felnőtt katekézis – Biblia

Csütörtök

13.00
14.00
17.00
18.00
15.00
16.30
18.00

Dr. Veres Béláné Brigitta temetése (régi)
Keinauf István temetése (régi)
IMAÓRA + litánia – Jézus Szíve Családja vezetésével
† családtagokért
Klemencsics Ágoston Zoltán és neje Irma temetése (új)
elsőáldozási próba
† Mária és Károly szülőkért és † László fiukért

Szombat

9.00
15.00
16.30
18.00

ELSŐÁLDOZÓK GYÓNTATÁSA
ELSŐÁLDOZÁS
Németh Gergő – Peti Fanni házasságkötése
† Imre és Irén szülőkért, valamint † fiuk Zoltán férj, édesapáért

Vasárnap

8.00
9.30
11.00
12.00
18.00

Mosonszolnok
Kaczor család élő és † tagjaiért
† Etelka és Ferenc szülők, nagyszülőkért
Máté Hanna Szófia keresztelője
† János férj, édesapa, nagyapáért

Szt. Néreusz és Szt. Achilleusz
vértk. v. Szt. Pongrác vért. – e

Péntek

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária – e

HÚSVÉT V. VASÁRNAPJA

