
 

• Vasárnap (július 25.) emlékezünk meg először – 
különösképpen imáinkban – a nagyszülőkről és az 
idősekről, ahogy ezt Szentatyánk elrendelte. Január 
31-én, az Úrangyala elimádkozása után jelentette be 
Ferenc pápa: „úgy döntöttem, hogy bevezetem a nagy-
szülők és idősek világnapját, amelyet minden évben 
július negyedik vasárnapján fogunk tartani az egész 
Egyházban, közel Szent Joachimnak és Szent Anná-
nak, Jézus »nagyszüleinek« emléknapjához.” Hordoz-
zuk tehát imáinkban a nagyszülőket, az időseket! 

• Vasárnap (július 25.) a szentmisékhez kapcsolódva 
és szombaton az előesti szentmise után tartja meg 
karitász csoportunk a már meghirdetett gyűjtését a 
vihar sújtotta települések megsegítésére. A pénz-
adományokat az erre a célra kihelyezett karitászos 
perselybe helyezhetik el a Kedves Testvérek. Minden 
kis adomány nagy segítség! A befolyt összeget a sely-
lyei önkormányzat erre a célra elkülönített segély-
számlájára utaljuk. 

• Hétfőn (július 26.) kezdődik a már korábban meg-
hirdetett nyári napközis táborunk, melyre tizennyolc 
kisgyermek jelentkezett. A tábor alkalmával gazdag 
programmal készültek hitoktatóink. Kérem, hogy kí-
sérje a Kedves Testvérek imája ezt a tábort, hogy ma-
radandó, szép élményekkel gazdagodjanak a gyerekek 
és ez is segítse őket Istennel való kapcsolatuk elmélyí-
tésében. 

• Hétfőn (július 26.) lesz Szt. Joachim és Anna em-
léknapja, amikor hagyományosan a Szt. Anna-

kápolnában mutatjuk be az ünnepi szentmisét. Ez a 
szentmise az idén a felújítás miatt elmarad és reggel 
7.00 órakor a templomban lesz szentmise. Jövőre 
azonban már a megújult kápolna vár bennünket. 

• 2021. szeptember 4-én, szombaton 10 órai kez-
dettel Dr. Veres András győri megyéspüspök há-
laadó szentmisét mutat be a jubiláló házaspárok 
részvételével a győri Nagyboldogasszony-
székesegyházban, melyre szeretettel hívja és várja 
azokat a házaspárokat, akik római katolikus temp-
lomban történt házasságkötésük kerek évfordulóját 
ünneplik (5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 
55., 60., 65., stb.). Jelentkezni augusztus 6-ig lehet 
a lakóhely szerint illetékes plébánián. 

• A Via Sacra utazási iroda autóbuszt indít Bu-
dapestre a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus utolsó két napjára (2021. szeptember 11-
12.), melynek kiemelkedő eseménye a STATIO OR-
BIS ünnepi zárószentmise Ferenc pápa vezetésével. 
A zarándoklat részletes programja és egyéb informá-
ció a faliújságon olvasható. Jelentkezni július 30-ig 
lehet hivatali időben a plébánián.  

• 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 

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. július 25-augusztus 1.  

Vasárnap 
ÉVKÖZI XVII. VASÁRNAP 

  
(nagyszülők és idősek világ-

napja) 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
18.00 

Mosonszolnok – Szt. Anna-kápolna búcsúja 
† Antal és Anna szülőkért, valamint † testvérekért 
élő és † családtagokért 
Giczi Zsanna keresztelője 
† István és Margit szülők, nagyszülőkért  

Hétfő Szt. Joachim és Szt. Anna, a Bol-
dogságos Szűz Mária szülei – E 

7.00 
15.00 

pro populo 
Márkus János temetése (régi) 

Kedd 
Szt. Charbel Makhlouf – e 

18.00 Erzsébet édesanyáért 

Szerda 
  

14.00 
18.00 

Kovács Istvánné Margit temetése (régi) 
az adakozó szándékára 

Csütörtök 
Szt. Márta – E 

18.00 † édesanya, nagymamáért, valamint † Mariska, Anna, 
Sándor dédszülőkért 

Péntek 
Aranyszavú (Krizológ) Szt. Péter 

püspök és egyháztanító – e 

15.00 
17.00 
18.00 

táborzáró szentmise 
Győri Mihály – Gyalókai Barbara házasság. 
† Ferenc keresztapa, nagybácsiért 

Szombat 

Loyolai Szt. Ignác – E 

12.00 
16.00 
18.00 

Novák Ferenc – Megyimori Matild 55. h. évf. 
Mészáros Péter – Konsai Adrienn házasság. 
a július hónapban eltemetettekért: Mondovits Gyuláné 
Kálmán Julianna, Karolusz Vilmosné Hauptmann Terézia, Nagy 
Sándor, Fábián Zsigmond Károlyné Szarka Julianna, Dániel Ferenc 
József, Sejlinger Tiborné Rigó Mária Valéria, Gellérfi Péter Pál, 
Thullner Péter Csaba, Buzási Istvánné Gulyás Éva, Kurucz Károly 
Imréné Tóth Piroska, Mester Attila, Takács Gábor, Bochdalovszky 
László Lajos, Márkus János, Kovács Istvánné Bella Margit 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XVIII. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

  
11.00 
12.00 

  
16.30 
18.00 

Mosonszolnok 
† Péter és Emerencia szülőkért, valamint † családtago-
kért 
élő és † családtagokért 
Tokovicz Gergő, Bertalan Bottyán Árpád és Petz Oliver 
keresztelője 
SZENTÓRA 
† Julianna és Antal szülőkértIstván és Margit szülők, 
nagyszülőkért  


