
 

•  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! 

• Hétfőn nem lesz szentmise, keddtől péntekig pedig 

igeliturgia lesz áldoztatással 18.00 órakor. . 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő 

heti munkáját, avagy nyári pihenését! ! 

Bodó Zoltán, plébános 

 

 

 

Mosonmagyaróváron 

az FM 99,7 –en 

 

 

 

 

 

 

Ima egy hitetlenért 

Uram, tudom, nagyon sok ember van, akinek nincs 

kapcsolata veled. Talán ők tudnak rólad, hallották 

neved, de nem úgy ismernek, mint a személyes meg-

váltójukat. Imádkozom azért, hogy legyen bátorságuk, 

hogy megnyissák szívüket, értelmüket és életüket fe-

léd. Uram, segíts az ő hitetlenségükön. Hadd tudja-

nak ők is bízni benned és tudjanak téged szeretni. 

Használj engem hitük erősítésére, mint közvetítőt. 

Tégy kitartóvá az imádkozásban!”  

 

Imádság a hitért 

Uram, segíts kishitűségemen!  

Nem, nem vagyok én igazán hitetlen,  

akarok hinni,  

mindent igaznak tartok,  

amit mondasz,  

amit kinyilatkoztattál üdvösségünkre.  

De valahogy nem járja át egészen  

teljes életemet, minden percemet  

az a biztos hit, az a meggyőződés,  

hogy egyedül te vagy életünk ereje,  

egyedül te vagy a megoldás  

minden kérdésben,  

minden nehézségben,  

s hogy te vagy minden szép és igaz dolog Ura,  

te vagy minden jó eredmény hőse,  

mert nélküled semmit sem tudnánk elérni,  

megalkotni, felépíteni!  

Istenem, állj mellettem,  

biztass és erősíts  

a cselekvő hit kegyelmével!  

Ámen.  

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. július 4-11.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XIV. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

16.30 

18.00 

Mosonszolnok 

† Tamás gyermekért, valamint † szülők, nagyszülőkért 

† lelkipásztorokért 

SZENTÓRA 

hálából 45 éves házassági évfordulón  

Hétfő Zaccaria Szt. Antal Mária 

áldozópap – e 

7.00 NEM LESZ SZENTMISE 

  

Kedd Goretti Szt. Mária, szűz és 

vértanú – e 

18.00 Igeliturgia áldoztatással  

Szerda 
  

18.00 Igeliturgia áldoztatással  

Csütörtök 
  

18.00 Igeliturgia áldoztatással  

Péntek Zhao Rong Szt. Ágoston 

áldozópap és társai, vérta-

núk – e 

15.00 

18.00 

Dániel Ferenc József temetése (régi) 

Igeliturgia áldoztatással  

Szombat 
  

18.00 

19.00 

† Levente felnőtt gyermekért 

Nagy Alex – Fábián Regina házasság  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XV. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

  

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Ágnes feleség, édesanya, nagymamáért halálának 1. év-

fordulóján 

† családtagokért 

Bali Linett keresztelője 

† Pál édesapáért  


