
 

• Hétfőn, (június 6.) csak reggel 7.00 órakor lesz 
szentmise templomunkban, mivel ez a Katolikus 
Egyházban nem ünnep. 

• Vasárnap (június 12.) a 11.00 órakor kezdődő diák-
misében adunk hálát az elmúlt tanévért (Te Deum). 
Minden iskolást és óvodást is, különösen a hittanoso-
kat, szeretettel várom erre a szentmisére! 

• Vasárnap (június 12.) – miután korábban többen 
jelezték adakozó szándékukat – minden szentmisén és 
az előesti szentmisén is kartitász csoportunk pénz-
adományt gyűjt az ukrajnai háború rászorultjai-
nak megsegítésére, melyet Magyar Katolikus Karitász 
bankszámlájára fizetünk majd be, akik a határon és 
Kárpátalján is aktív szolgálatot végeznek. 

• A máriakálnoki plébániai közösség szeretettel hívja 
és várja a zarándokokat a kálnoki Szűzanya búcsú-
jára szombaton (június 11.) a 19.00 órakor kezdődő 
ünnepi szentmisére, gyertyás körmenetre és szentség-
imádásra, majd másnap, vasárnap (június 12.) a 11.00 
órakor kezdődő ünnepi szentmisére. Mindkét szent-
mise főcelebránsa Bognár István ezüstmisés atya, a 
Győri Szeminárium spirituálisa. Plakát és program a 
hirdetőtáblán olvasható. 

• Június a papszentelések hónapja Magyarországon. 
Egyházmegyénkben a győri Nagyboldogasszony-
székesegyházban, június 18-án, 10.00 órai kezdet-
tel Dr. Veres András megyéspüspök úr ünnepi 
szentmise keretében áldozópappá szenteli Fülöp 

Tamás és Licz Csaba Zsolt diakónusokat és dia-
kónussá szenteli Gulyás Vilmos, Hencz Márton 
és Palatinus Kristóf papnövendékeket. Imádkoz-
zunk értük, hogy ajándékozza meg őket az Úr a papi 
élet örömével, ugyanakkor imádkozzunk új papi hiva-
tásokért is, hogy ne maradjon nyáj pásztor nélkül! 

Ezt megelőzően a két magyaróvári szentelendő 
szentségimádási órát tart templomunkban június 
16-án, csütörtökön, 17.00 órától, melyre mindenkit 
nagy szeretettel várnak! Örülnék, ha sokan együtt 
imádkoznának ezen az estén ezekért a fiatalokért! 

• Idén június 19-én lesz Krisztus Szent Teste és 
Vére főünnepe, azaz Úrnapja. Az előző két évhez 
hasonlóan ezen a napon délelőtt csak egy szentmise 
lesz 10.00 órakor, majd ezt követően lesz az úrnapi 
körmenetet itt a templom körül. Kérem az elsőáldo-
zó lányokat, hogy jöjjenek a körmenetre szirmot hin-
teni! 

• Még ezen a héten lehet jelentkezni a plébániai nap-
közis táborba, amelybe a kisiskolásokat (1-4. évfo-
lyam) várjuk 2022. augusztus 1 és 5 között reggel 8 
órától 16.00 óráig. A tábor költsége 6.000 Ft (miután 
szerzünk rá támogatást), mely a háromszori étkezést is 
tartalmazza (tízórai, ebéd, uzsonna). Adományt elfo-
gadunk. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 
betegekért és az elhunytakért! 

A Szentlélek Úristen kegyelme töltsön el minket, 
hogy az apostolokhoz hasonlóan Krisztus tanúi 

legyünk a világban! 

Bodó Zoltán plébános 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. június 5 - 12.  

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 

Hétfő Boldogságos Szűz Mária az 
Egyház anyja – E 

7.00 pro populo 

Kedd   18.00 élő és † családtagokért 

Szerda Prágai Szt. Ágnes szűz v. Boldog 
Sándor István vért. – e 

18.00 

18.45 

élő András gyermekért 

felnőtt katekézis - Katekizmus 

Csütörtök A mi Urunk, Jézus Krisztus, 
az Örök Főpap – Ü 

17.00 

18.00 

IMAÓRA – Jézus Szíve Családja vezetésével 

† Krisztina édesanyáért 

Péntek   18.00 Szabó és Müller családok élő és † tagjaiért 

Szombat 
Szt. Barnabás apostol – E 

16.00 

18.00 

Müller Tamás – Puszter Klaudia házasságkötés 

† Magyar Mihály és Kocsis Vilma szülőkért és † László fiukért 

Vasárnap 

SZENTHÁROMSÁG VA-
SÁRNAPJA – FÜ 

8.00 

9.30 

11.00 

  
18.00 

Mosonszolnok + Török Bianka keresztelője 

† Barnabás felnőtt gyermekért és † családtagokért 

† Károly és Gizella szülők, nagyszülők, dédszülőkért – Te De-

um (tanévvégi hálaadás)! 

† Pályi Pálért és felesége Emíliáért 


