
 

• Vasárnap (június 27.) délután 16.00 órakor emlé-

kezünk meg szentmise keretében Szent László kirá-

lyunkról. A szentmisét városunk vezetőiért, a fegyve-

res testületek és a katasztrófavédelem tagjaiért Mol-

nár Tamás, pozsonyi magyar lelkész mutatja be, 

ezt követően a Szent László szobornál megemlé-

kező koszorúzási ünnepséget tartunk városunk 

elöljáróival, ahol ünnepi beszédet mond Czuppon 

Tamás, a Hansági Múzeum igazgatója. 

• Június utolsó napjaiban hétfőn 6.50-kor elimádkoz-

zuk a Jézus Szíve-litániát, kedden és szerdán pedig 

17.40-kor Jézus Szíve ájtatosságot tartunk. Szép len-

ne, ha ezen utolsó alkalmakon is együtt imádkoznánk, 

engesztelnénk. 

• Csütörtökön (július 1.), elsőcsütörtök lévén, szent-

ségimádási órát tartunk a kispapok vezetésével 

17.00 órától templomunkban papi és szerzetesi hiva-

tásokért könyörögve. Ezt követően a szentmisénket is 

erre a szándékra ajánljuk fel. Érezzünk felelősséget 

minden közösség iránt, hogy ne maradjon pásztor nél-

küli nyáj és elegendő pásztor legyen ahhoz, hogy ne 

csak rohanó papokat lássanak az emberek, akik egyik 

helyről a másikra sietnek. 

• Pénteken (július 2.) Dr. Schmatovich János székes-

egyházi kanonok. ny. teol. tanár jóvoltából egy piéta 

szobrot áldunk meg, majd helyezünk el a Három-

tölgy-kápolnában, majd ezt követően Szűzanya-

köszöntőt tartunk a környék papsága és kispapsága, 

valamint a hívek részvételével. a közös imádság 15.00 

órakor kezdődik. Mindenkit nagy szeretettel várunk! 

• Pénteken (július 2.), elsőpéntek lévén, gyónási 

lehetőséget biztosítok 17.15-től templomunkban egé-

szen a szentmise kezdetéig. Használjuk ki a lehetősé-

get! 

• Vasárnap (július 4.) Péter-fillér gyűjtést tar-

tunk. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira 

fordítják. 

• Vasárnap (július 4.), elsővasárnap lévén, szent-

ségimádási órát tartunk 16.30-tól templomunkban, 

melyet megelőzően rózsafüzér titokcsere lesz. Minden-

kit szeretettel várunk! 

• A plébániai napközis táborba, melyet a kisiskolá-

soknak szervezünk (1-4. évfolyam) 2021. július 26 és 

30 között reggel 8 órától 16.00 óráig, június 30-ig 

lehet jelentkezni a plébánián hivatali időben. A tábor 

költsége 6.000 Ft, mely a háromszori étkezést is tar-

talmazza (tízórai, ebéd, uzsonna). Adományt elfoga-

dunk. . 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő 

heti munkáját, avagy nyári pihenését! ! 

Bodó Zoltán, plébános 
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Vasárnap 

ÉVKÖZI XIII. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
16.00 

Mosonszolnok + Végh Bori keresztelője 
Kaczor család élő és † tagjaiért 
† Kurucz Zoltán testvérért 
Kiss Kata Sára keresztelője 
Városunk elöljáróiért, valamint a fegyveres testületek és a 

katasztrófavédelem tagjaiért  

Hétfő Szt. Iréneusz püspök és 

vértanú – E 

6.50 
7.00 

Jézus Szíve litánia 
† férjért, valamint Kilián és Tiborka gyermekekért 

Kedd 
SZT. PÉTER ÉS SZT.PÁL 

APOSTOLOK – FÜ 

17.40 
18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 
Anghei, Burján, Kovács, Stergerits családok † tagjaiért, va-

lamint a megfogant magzatokért  

Szerda A római Egyház első szent 

vértanúi – e 

17.40 
18.00 

Jézus Szíve ájtatosság 
† József testvérért  

Csütörtök 
  

17.00 
18.00 

SZENTÓRA 
papi és szerzetesi hivatásokért  

Péntek 
Szűz Mária látogatása 

Erzsébetnél – Ü 

15.00 
18.00 

Szűzanya-köszöntő a Háromtölgy-kápolnánál 
† Katalin és László szülők, nagyszülőkért, valamint † Emil 

testvér, édesapa, nagyapáért  

Szombat 

Szt. Tamás apostol – Ü 

17.00 
18.00 

Lovasi Ádám – Gálber Szabina házasság 
† Horváth Endréné Zölderdő Klára édesanya nagymamáért 

halálának 1. évfordulóján  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XIV. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
16.30 
18.00 

Mosonszolnok 
† Tamás gyermekért, valamint † szülők, nagyszülőkért 
  
SZENTÓRA 
hálából 45 éves házassági évfordulón  


