mindhalálig hűségesek maradjanak Krisztushoz, akinek
Szent Testét először veszik magukhoz!

Hirdetések és liturgikus rend
2022. május 15 - 22.
• Hálásan köszönöm a Kedves Testvérek múlt vasárnapi
perselyadományát, amellyel a papképzést és hivatásgondozást támogatták. Templomunkban 249 480 Forintot, a
Szent Kereszt kápolnában pedig 14 100 Forintot gyűjtöttünk össze erre a célra. Isten fizesse vissza százszorosan
minden jószándékú adakozónak és különösen is köszönöm
a papi hivatásokért végzett imádságokat!
• Vasárnap (május 15.) a Rozália-kör találkozója lesz a
közösségi házban 16.00 órától. Mindenkit szeretettel várnak!
• Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Hétfőn és szerdán 6.45-kor, 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.
• Szerdán (május 18.) kivételesen reggel 7.00 órakor lesz
szentmise templomunkban, mert este a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje lesz 19.00 órától. Jegyek a helyszínen is kaphatók. Nem lesz felnőtt katekézis sem.
• Csütörtökön (május 19.), az elsőáldozók próbája lesz
16.15-től a templomban. Ez az Újhelyi és a Fekete iskolák
elsőáldozóit érinti. Fontos, hogy mindenki vegyen részt a
próbán!

• 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

• Szombaton (május 21.) délelőtt 9.00 órától az elsőáldozók gyóntatása, majd 15.00 órakor elsőáldozás lesz
templomunkban. Imádkozzunk ezekért a gyerekekért, hogy

Vasárnap
HÚSVÉT V. VASÁRNAPJA
Hétfő

7.00 † Varga Istvánné Julianna édesanya, nagymama, dédmamáért
gyászmise

Szt. I. János pp. és vért. – e

18.00 † családtagokért, édesanyáért, Zsófia lányáért, valamint Frida és
Vendel dédszülőkért
7.00 pro populo

Csütörtök

Péntek

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

Nepomuki Szt. János áldp. és vért.
– e (mosoni búcsú)

Kedd
Szerda

8.00
9.30
11.00
12.00
18.00

15.00
16.15
17.00
18.00
Sienai Szt. Bernardin áldp. – e

Szombat
Magallán Szt. Kristóf áldp. és társ.
vért-k. – e
Vasárnap
HÚSVÉT VI. VASÁRNAPJA
(a Tömegtájékoztatás világnapja)

Tasnádi Ferencné Anna Mária temetése (régi)
elsőáldozási próba
IMAÓRA + litánia – Jézus Szíve Családja vezetésével
† Erzsébet és Ernő szülők, nagyszülőkért

18.00 † László és Anna szülőkért, valamint élő és † családtagokért
9.00
15.00
17.00
18.00

ELSŐÁLDOZÓK GYÓNTATÁSA
ELSŐÁLDOZÁS
Kiss Tamás – Németh Rebeka házasságkötése
† édesapáért és élő László fiáért

8.00 Mosonszolnok
9.30 † Lehmann és Szabó szülőkért, nagyszülőkért
11.00 † Ferenc testvérért, valamint az Albertzky és Lévai családok †
tagjaiért
12.00 Rigó Milán keresztelője
12.30 Farkas Jázmin és Viola keresztelője
18.00 † Bellovicz Károlyért és Klára feleségéért

