
 

• Hétfőn (július 19.) a reggel 7.00-kor kezdődő 

szentmisét Dr. Kökény László atyáért ajánljuk 

fel, aki nyugdíjasként hosszú időn keresztül szol-

gát plébániai közösségünkben. Imádkozzunk 

együtt érte! 

• Mint ismeretes, az elmúlt időszak viharai sú-

lyos károkat okoztak egyes településeken. Sokak 

életének munkája szenvedett kárt szinte pár perc 

leforgása alatt. Nem csak a házakban keletkez-

tek különféle nagyságú károk, de a mezőgazda-

ságban sem tudják betakarítani a termést, mert 

szinte teljesen megsemmisült. Így sokak megél-

hetése is veszélybe került. Éppen ezért a ma-

gyaróvári karitász csoport gyűjtést szervez 

július 24-25-én (szombat-vasárnap) a vihar 

sújtotta települések megsegítésére. A pénz-

adományokat az erre a célra kihelyezett karitá-

szos perselybe helyezhetik majd el a Kedves 

Testvérek. Minden kis adomány nagy segítség! A 

befolyt összeget a sellyei önkormányzat erre a 

célra elkülőnített segélyszámlájára utaljuk.  

• 2021. szeptember 4-én, szombaton 10 órai 

kezdettel Dr. Veres András győri megyés-

püspök hálaadó szentmisét mutat be a jubi-

láló házaspárok részvételével a győri Nagy-

boldogasszony-székesegyházban, melyre sze-

retettel hívja és várja azokat a házaspárokat, 

akik római katolikus templomban történt házas-

ságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5., 10., 

15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60., 65., 

stb.). Jelentkezni augusztus 6-ig lehet a la-

kóhely szerint illetékes plébánián. 

• A Via Sacra utazási iroda autóbuszt indít Bu-

dapestre a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-

szus utolsó két napjára (2021. szeptember 11-

12.), melynek kiemelkedő eseménye a STATIO 

ORBIS ünnepi zárószentmise Ferenc pápa veze-

tésével. A zarándoklat részletes programja és 

egyéb információ a templom faliújságján olvasha-

tó. Jelentkezni július 30-ig lehet hivatali időben a 

plébánián.  

• Még lehet kérni szentmiseszándékokat erre az 

esztendőre hivatali időben a plébánián. Szeretet-

tel buzdítok mindenkit a legszentebb áldozat be-

mutatásának felajánlására élő és elhunyt szeret-

teinkért! A szentmiseszándékok 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 
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Hirdetések és liturgikus rend 

2021. július 18-25.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XVI. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok—templombúcsú 

† Anna édesanya, nagymamáért 

† Pál édesapa, nagyapáért és † nagyszülőkért 

† Labricz Antal férj, édesapáért 

Hétfő 
  

7.00 † Kökény László áldozópapért  

Kedd Szt. Apollinaris, püspök és 

vértanú – e 

18.00 † családtagokért 

Szerda Brindisi Szt. Lőrinc, áldo-

zópap és egyháztanító – e 

15.00 

18.00 

Takács Gábor temetése (régi) 

élő Józsefekért, és élő Attiláért 

Csütörtök 
Szt. Mária Magdolna – Ü 

14.00 

18.00 

Bochdalovszky László Lajos temetése (régi) 

† Imre édesapáért 

Péntek Szt. Brigitta szerzetes-

nő, Európa társvédő-

szentje – Ü 

18.00 † Róbert férj, édesapa, nagyapa, dédapáért 

Szombat 
Árpád-házi Szt. Kinga, 

szűz – E 

17.00 

18.00 

Marácz Norbert – Boros Andrea házasság 

† Magyar Mihály és Kocsis Vilma szülőkért, valamint † 

Lászlóért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XVII. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

12:00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Antal és Anna szülőkért, valamint † testvérekért 

élő és † családtagokért 

Giczi Zsanna keresztelője 

† István és Margit szülők, nagyszülőkért 


