Hirdetések és liturgikus rend
2022. május 22 - 29.
• 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 közös imádságra,
hogy együtt köszöntsük Égi Édesanyánkat és kérjük közbenjárását.
•
Hétfőn
(május
23.)
a
Nagyboldogasszonyszékesegyházban, Győrben 11.00 órakor Dr. Veres András
megyéspüspök úr az egyházmegye papságával együtt szentmisét
mutat be Boldog Apor Vilmos vértanú püspökünkre emlékezve. Mindenkit szeretettel várnak erre a szentmisére.
• Pénteken (május 27.), a Bérmálkozók gyóntatása és próbája
lesz 16.00-tól a templomban. Fontos, hogy mindenki vegyen
rész rajta!
• Szombaton (május 28.) délután 15.00 órakor a piarista iskola
diákjait bérmálja meg Dr. Veres András megyéspüspök úr a
templomunkban.
• Vasárnap (május 29.) MEGVÁLTOZIK A SZENTMISÉK
RENDJE, mivel bérmálás lesz templomunkban 10.00 órakor,
mégpedig a plébániai közösségünk kilencedikesei számára szolgáltatja ki Dr. Veres András megyéspüspök úr a bérmálás szentségét. Tisztelettel kérem, hogy a Kedves Testvérek, akik nem
érintettek a bérmálás ünneplésében a 8.30-kor kezdődő vagy az
előesti (szombat 18.00), illetve a vasárnap este 18.00 órai szentmisére jöjjenek, hogy a bérmálkozók rokonai számára és a szentmise mondató rokonai számára maradjon hely.
• Vasárnap (május 29.) újabb adománygyűjtés lesz az ukrajnai háború menekültjeinek megsegítésére az egyházmegyei
karitász kérésére. Ezúttal élelmiszert és tisztálkodószereket gyűjtést, mégpedig kihangsúlyozottan következőket: étolaj, száraztészta, készételkonzerv, kávé, sampon, tusfürdő, mosogatóVasárnap
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szer, mosószer, öblítő. A gyűjtés a szokott módon történik,
vagyis a templom bejáratával szemben lehet majd elhelyezni az
adományokat a szombat esti és a vasárnapi szentmisék előtt és
után. A hirdetőtáblára is kihelyeztünk egy plakátot, hogy mindenki meg tudja nézni, pontosan mit gyűjtünk.
Ugyanakkor többen érdeklődtek már, hogy karitászcsoportunk
tart-e pénzadománygyűjtést a háború károsultjai javára. Igen,
június 11-én és 12-én, de ezt még előtte héten hirdetjük és ki is
plakátoljuk.
• 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.
• Amint a faliújságon már többen észrevették és olvasták, plébániai közösségünk gasztro-kulturális zarándoklatot szervez San
Giovanni Rotondo-ba (Olaszország) Szt. Pio atya sírjához és a
környékére. Mindazok, akik már jelentkeztek a plébánián és azok
is, akik ezt követően szeretnének jelentkezni, tegyék meg a sekrestyében, illetve a plébánián megtalálható hivatalos jelentkezési
lap kitöltésével és leadásával a plébánián, valamint az utazás költsége felének befizetésével. Részletes tájékoztatás az útról a faliújságon olvasható.
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
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† Bellovicz Károlyért és Klára feleségéért
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bérmálkozók gyóntatása+próba
† Gizella édesanyáért, valamint † Rozália, József és György testvérekért
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Bérmálás (piarista iskola)
Biczó László – Bogdán Marianna házasság
a május hónapban eltemetettekért: Varga Istvánné Kelemen Julianna,
Scheithauer Gyuláné Varga Erzsébet, Kocsis István, Dr. Veres Béláné
Dr. Bali Brigitta Katalin, Keinauf István, Klemencsics Ágoston Zoltán és
neje Szalay Irma, Tasnádi Ferencné Jobb Anna Mária, Horváth Lajosné
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† családtagokért
† Alajos férj, édesapa, nagyapáért – bérmálás
Mosonszolnok - elsőáldozás
† Anna édesanya, nagymamáért, † Mária keresztanyáért és † családtagokért
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