
 

• Hálásan köszönöm a karitász csoportunk min-

den tagjának nevében is azt a nagylelkűséget, 

melyet a vihar sújtotta települések megsegítésére 

tanúsítottak. Templomunkban a múlt vasárnap 

folyamán 283 145 Ft-t, a Szt. Kereszt-

kápolnában 24 855 Ft-t, Mosonszolnokon pedig 

42 000 Ft-t adakoztak a Kedves Testvérek. Így 

összesen 350 000 Ft-t juttatunk el a rászorulók-

nak. Isten fizesse vissza százszorosan minden 

jószándékú adakozónak! 

• 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 

Budapestre a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus utolsó két napjára (2021. szept-

ember 11-12.), melynek kiemelkedő eseménye a 

STATIO ORBIS ünnepi zárószentmise Ferenc 

pápa vezetésével. A zarándoklat részletes prog-

ramja és egyéb információ a faliújságon olvasha-

tó. Most már csak az adatokkal (név, cím, tele-

fonszám, szül. hely és idő), valamint az utazás 

költségével együtt lehet jelentkezni hivatali idő-

ben a plébánián. Kérem, hogy akik korábban je-

lezték már részvételi szándékukat szintén jelent-

kezzenek hivatalosan is! 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő 

heti munkáját, avagy nyári pihenését! 

Bodó Zoltán, plébános 

 

Ima mennyei kenyérért 

Hálát adok, neked, mert nálad mindig van kenyér szá-

munkra, még ha nem is tudunk róla. 

Áldott legyél, Atyánk, akinek úgy tetszik, hogy megosz-

szuk egymással kenyeredet. 

Áldunk téged, Jézus, aki tested kenyerével tápláltad 

tested tagjait. 

Kérünk, vezess ki minket a pusztába és add nekünk 

minden nap e mennyei kenyeret, mely megerősíti szí-

vünket, az országodba vivő hosszú úton. Ámen 

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. augusztus 1-8.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XVIII. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 

  
16.30 
18.00 

Mosonszolnok 
† Péter és Emerencia szülőkért, valamint † családtagokért 
élő és † családtagokért 
Tokovicz Gergő, Bertalan Bottyán Árpád és Petz Oliver 

keresztelője 
SZENTÓRA 
† Julianna és Antal szülőkért  

Hétfő Vercelli Szt. Özséb püspök, 

v. Eymard Szt. Péter Julián 

áldozópap – e 

7.00 pro populo 
  

Kedd   18.00 † Katalin és János szülők, nagyszülőkért  

Szerda Vianney Szt. János Mária 

áldozópap – E 

18.00 † szülőkért 
  

Csütörtök 
Havas Boldogasszony – e 

17.00 
18.00 

SZENTÓRA 
papi és szerzetesi hivatásokért  

Péntek 
Urunk színeváltozása – 

Ü 

18.00 
  

19.00 

a rózsafüzér-társulat † tagjaiért, élő családtagokért, vala-

mint a megfogant magzatokért 
Szűcs Attila – Kurucz Zsuzsanna házasság.  

Szombat 
Szt. II. Szixtusz pápa és 

társai vértanúk, v. Szt. Ka-

jetán áldozópap – e 

14.00 
15.30 
16.30 
18.00 

Kósa Tamás – Berger Veronika házasság 
Nemes Máté – Boros Alexandra házasság 
Soós Dániel – Németh Valentina házasság 
† Pályi Pálért és felesége Emíliáért  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XIX. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

10.30 
11.00 

  
12.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Sándor férj, édesapa, nagyapáért 
Kulcsár Olivér keresztelője 
† Hermina és Károly szülőkért, valamint † Erzsébet édes-

anya, testvérért 
Ádám Jázmina keresztelője 
élő és † családtagokért  


