
 

•Karitász csoportunk az idén is meghirdeti a „Tegyél 

el egy befőttel többet!” akcióját. Kérik a hívek se-

gítségét, hogy befőzéskor egy-egy üveggel több lek-

várt, befőttet, savanyúságot, szörpöt tegyenek el, amit 

majd szeptember végén begyűjtenek. Az így felajánlott 

befőttekből – az elmúlt évekhez hasonlóan – október 

elején jótékonysági vásárt tartanak. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő 

heti munkáját, avagy nyári pihenését! 

Bodó Zoltán, plébános 

 

Imák az Oltáriszentség előtt: 

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben 

jelenlévő isteni Fölség! Isten és ember, Krisztus Jézus, 

minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene. 

Kit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imád-

lak az Oltáriszentségben. Én is méltatlan teremtmé-

nyed leborulva imádom szent Fölségedet, és teljes szí-

vemből hálát adok neked, hogy te mennyei Fölség lel-

künk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben. 

Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az 

üdvösség e szentsége legyen nekem is üdvösségemre. 

Ámen. 

 

Üdvözlégy, áldott légy 

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszent-

ség, annyiszor, ahány csillag van az égen, szikra a tűz-

ben, vízcsepp a tengerben, porszem a földön: amennyi 

virág van tavasszal, gyümölcs nyáron, levél ősszel, hó-

pehely télen: amennyi teremtett lény van az égben és a 

földön, mert minden dicséretre legméltóbb vagy, Isten 

báránya, aki itt a kenyér színe alatt valósággal jelen 

vagy. 

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszent-

ség, annyi dicsérettel, amennyit cselekedetekben tanú-

sítani, szájjal kimondani, gondolattal felfogni és szív-

vel érezni, az angyalok és emberek szellemi erejével 

elgondolni és elérni lehet, mert örök dicséretre vagy 

méltó, Úristenünk, aki lelkünket szent testeddel és vé-

reddel táplálod. 

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszent-

ség, annyi dicsérettel, amennyit az imádandó Szenthá-

romság mindenhatóságával művel, tudásában megis-

mer, jóságában óhajt, mert határtalanul dicséretre 

vagy méltó, Jézusunk, élő Isten Fia, aki az Oltáriszent-

ségben nemcsak emberségedet, hanem istenségedet is 

nyújtod a lelkeknek, akik téged tiszta szívvel maguk-

hoz fogadnak. Ámen. (Nagy Szt. Getrúd) 

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. augusztus 8-15.  

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 

édesanya, testvérért 

Ádám Jázmina keresztelője 

élő és † családtagokért 

  
Hétfő A keresztről nevezett Szt. 

Terézia Benedikta (Edith 

Stein) szűz és vértanú, Eu-

rópa társvédőszentje – Ü 

7.00 

15.00 

pro populo 

Schreiner Erzsébet temetése (új) 

  

Kedd 
Szt. Lőrinc diakónus és 

vértanú – Ü 

13.00 

18.00 

Hegedűs Józsefné Margit temetése (új) 

† Péter testvérért 

  
Szerda 

Szt. Klára szűz – E 
18.00 † Károly férjért 

  

Csütörtök Chantal Szt. Johanna Fran-

ciska szerzetesnő – e 

18.00 † Valéria és Péter szülők, nagyszülőkért 

  

Péntek 

Boldog XI. Ince pápa – E 

15.00 

18.00 

Szakáll Gyuláné Irén temetése (régi) 

Szabó és Müller család † tagjaiért 

  
Szombat 

Szt. Maximilián Kolbe áldozó-

pap és vértanú – E 

16.00 

18.00 

Tóth Roland – Weisz Gabriella házasság 

† szülőkért 

  
Vasárnap 

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTE-

LE (NAGYBOLDOGASSZONY) – 

FÜ 

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

Farkas és Móricz család † tagjaiért 

† szülőkért és családtagokért 

Baán Vivien keresztelője 

† férjért és szülőkért  


