
 

• A múlt vasárnapi Péter-fillér gyűjtésünk alkal-

mával 174 315 forintot adományoztak a Kedves Test-

vérek templomunkban, a Szent Kereszt kápolnában 

pedig 14 600 forintot. Isten fizesse vissza százszoro-

san minden jószándékú adakozónak! 

• Hétfőn nem lesz szentmise, keddtől péntekig pedig 

igeliturgia lesz áldoztatással 18.00 órakor. 

• Még lehet kérni szentmiseszándékokat erre az esz-

tendőre hivatali időben a plébánián. Szeretettel buzdí-

tok mindenkit a legszentebb áldozat bemutatásának 

felajánlására élő és elhunyt szeretteinkért! A szentmi-

seszándékok összevonva is érvényesek! 

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 

 

 

 

Szent Benedek imája 

Adj nekem, jóságos Jézusom 

Téged megértő értelmet, 

Téged átélő érzelmet, 

Hozzád siető lelket, 

Irántad buzgó bensőséget, 

Rád bukkanó bölcsességet, 

Téged felismerő világosságot, 

Érted égő szeretetet, 

Benned élő szívet, 

Téged dicsérő tetteket, 

a Te szavaidra hallgató fület, 

a Te szépségedet szemlélő szemet, 

a Te fönségedet magasztaló nyelvet, 

Neked kedves életmódot, 

a Tőled küldött bajokat elviselő békességet, 

Hozzád vágyó hű kitartást, 

és adj, Jézusom boldog halált! 

Jutalmazz jelenléteddel, 

fényes feltámadással, és az örökké boldog életben 

add jutalmul magadat! 

Ámen. 

 

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. július 11-18.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XV. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

  

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Ágnes feleség, édesanya, nagymamáért halálá-

nak 1. évfordulóján 

† családtagokért 

Bali Linett keresztelője 

† Pál édesapáért 

Hétfő 
  

7.00 NEM LESZ SZENTMISE 

Kedd 

Szt. Henrik – e 

15.00 

15.00 

18.00 

Gellérfi Péter Pál temetése (régi) 

Thullner Péter Csaba temetése (új) 

Igeliturgia áldoztatással 

Szerda Lellisi Szt. Kamill – e 18.00 Igeliturgia áldoztatással 

Csütörtök 
Szt. Bonaventura püspök és 

egyháztanító –E 

18.00 Igeliturgia áldoztatással 

Péntek Kármelhegyi Boldogasszony – 

e 

18.00 Igeliturgia áldoztatással 

Szombat Szt. Zoerárd-András és Bene-

dek remeték v. Boldog Goj-

dics Pál Péter püspök és vér-

tanú – e 

16.30 

18.00 

Fábri Norbert – Grozer Renáta házasság 

élő és † családtagokért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XVI. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Anna édesanya, nagymamáért 

† Pál édesapa, nagyapáért és † nagyszülőkért 

† Labricz Antal férj, édesapáért 


