
 

• Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Hétfőn 6.45-
kor, kedden pedig 17.40-kor imádkozzuk el a lorettói 
litániát. Buzdítok mindenkit a részvételre, a közös imád-
ságra, hogy együtt köszöntsük Égi Édesanyánkat és kérjük 
közbenjárását. 

• A hitoktatóink jóvoltából az idei nyáron is megszervez-
zük a plébániai napközis tábort, színes programokat biz-
tosítva a gyermekek számára, akiket idén szeretnénk elrepí-
teni Jézus korába. A táborba a kisiskolásokat (1-4. évfo-
lyam) várjuk 2022. augusztus 1 és 5 között reggel 8 órá-
tól 16.00 óráig. Jelentkezni június 10-ig lehet a hitoktatók-
nál vagy a plébánián hivatali időben. A tábor költsége 
6.000 Ft (miután szerzünk rá támogatást), mely a három-
szori étkezést is tartalmazza (tízórai, ebéd, uzsonna). Ado-
mányt 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. Jelentkezni a plébánián és a 
sekrestyében található jelentkezési lappal, illetve az utazás 
összegének 40%-kos befizetésével lehet a plébánián ezen a 
héten. Részletes tájékoztatás az útról a faliújságon olvasha-
tó.  

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a bete-
gekért és az elhunytakért! 

A mennybe felment Úr Krisztus áldása legyen rajtunk, 
családjainkon és minden tevékenységünkön az előt-

tünk álló héten! 

Bodó Zoltán, plébános 

Ima az elsőáldozókért: 

Ó, Jézusom! Te olyan végtelenül szeretsz minket, hogy az 
Oltáriszentségben magadat adtad nekünk kimeríthetetlen 
ajándékul. Lobbantsd lángra a szívünket, ahogy most az 
elsőáldozó gyermekekért imádkozunk, hogy közvetíthessük 
számukra dicsőséged, és hogy méltóképpen felkészülve 
járulhassanak első ízben szent asztalodhoz! 

Ó, Jézus Szent Szíve! Védd meg ezeket a fiatal lelkeket a 
gonosz cselszövéseitől! Erősítsd meg hitüket, add, hogy 
növekedjenek az irántad való szeretetben, és adományozd 
nekik mindazokat az erényeket, melyek által méltók lesznek 
magukhoz venni Téged! Ámen. 

Szent Tarzíciusz, óvja és őrizze meg az elsőáldozó gyereke-
ket, akik most járulnak első szentáldozásukhoz! 

 

Ima a bérmálkozókért: 

Drága Mennyei Atyám! 

Hálát adok Neked azokért a fiatalokért, akik most bérmál-
kozásra készülnek. Jézus nevében kérlek, érintsd meg a 
szívüket, hogy vágyakozzanak a Veled való találkozásra! 
Áldd meg kérlek mindnyájukat! Küldd el rájuk Szentlelke-
det, hogy megadja nekik a kellő bölcsességet, a kellő hitet 
és reményt, hogy Istenre építsék életüket. Uram maradj 
mellettük akkor is, ha majd meginognak hitükben, s báto-
rítsd őket életük legválságosabb óráiban is. Tedd rájuk a 
kezedet egyenként, s mutasd meg nekik, hogy mennyire 
szereted őket. Miatyánk… Üdvözlégy… 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. május 29 - június 5.  

Vasárnap 

URUNK MENNYBEMENETE-

LE – FÜ 

8.30 
10.00 
15.00 
18.00 

† családtagokért 
† Alajos férj, édesapa, nagyapáért – bérmálás 
Mosonszolnok - elsőáldozás 
† Anna édesanya, nagymamáért, † Mária keresztanyáért és † csa-
ládtagokért 

Hétfő Szt. István kir. ereklyéinek átvitele 
– e 

7.00 
13.00 

pro populo 
Horváth Lajosné Posch Éva temetése (régi) 

Kedd 
  

18.00 † Jenő és Anna szülők, nagyszülőkért 

Szerda 
Szt. Jusztínusz vért. – E 

18.00 
18.45 

† Ferenc édesapáért és Katalin édesanyáért 
felnőtt katekézis - Biblia 

Csütörtök Szt. Marcellinusz és Szt. Péter 
vértk. – e 

17.00 
18.00 

IMAÓRA – Jézus Szíve Családja vezetésével 
papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek 
Lwanga Szt. Károly és társai 

vértk. – E 

13.00 
17.00 
18.00 

Malatin Tibor temetése (régi) 
GYÓNTATÁS 
† Ferenc férj, édesapa nagyapáért 

Szombat 

  

15.00 
16.00 
18.00 
19.00 

Bárkányi Zoltán – Ihász Mónika házasságkötés 
Szuper Gábor – Magyar Hanna házasságkötés 
† Ferenc és Erzsébet nagyszülőkért és gyermekeikért 
Tormási Hanna keresztelője 

Vasárnap 

PÜNKÖSDVASÁRNAP – 
FÜ 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
18.00 

Mosonszolnok + Fribert Natasa keresztelője 
pro populo 
†Mária és Vilmos szülőkért 
Gyöngyösi Nolen Árpád és Salamon Liza keresztelője 
† János és Mária nagyszülőkért, valamint élő és † hozzátartozó-
kért 


