
 

• Pénteken (augusztus 20.), Szent István kirá-

lyunk főünnepén csak este 18.00 órakor lesz 

szentmise templomunkban. A szentmise keretében 

hálát adunk az új kenyérért, megáldjuk azt és a szent-

mise után szétosztjuk a Kedves Testvéreknek. Mivel a 

mosoni városrészben lesz a városi megemlékezés ün-

nepi szentmisével, ezért DÉLELŐTT NEM LESZ 

SZENTMISE TEMPLOMUNKBAN. Magam is a mo-

soni templomban veszek részt a 9.45-kor kezdődő kon-

celebrált szentmisén, mint a szentmise főcelebránsa 

és szónoka. Reggel 8.00 órakor Mosonszolnokon lesz 

szentmise, de az előesti szentmise (augusztus 19.) is 

az ünnepről lesz már. 

• Vasárnap (augusztus 22.), a Boldogságos Szűz 

Mária Királynő – templomunk patrónájának – ün-

nepe lesz. Miután Szt. Gotthárd ünnepén volt a 

szentségimádási nap, ezért ezen a napon nem tartunk 

egész napos szentségimádást, viszont a szentmiséket 

az ünnepről vesszük. 

• Augusztus 29-én (vasárnap) az esti szentmisét 

ismételten közös szándékra ajánljuk fel. Templo-

munkban a hátul kihelyezett pulpitusnál lehet szán-

dékot kérni. A borítékra írjuk rá a szándékot és ado-

mányunkat helyezzük a borítékba, majd dobjuk a nyí-

lásba. Ebben a szentmisében mindazokért imádko-

zunk, akik kérik.  

•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 

 

Ima Szent István királyhoz 

Nemzetünk apostola és pártfogója Szent István király! 

Te őseinket a pogányság sötétségéből az igaz hit vilá-

gosságára vezetted. Te népednek igazi atyja és gyámo-

lítója, igazán Isten szíve szerint való királya voltál. 

Temérdek fáradozásod, kiállott küzdelmeid és szerzett 

érdemeid miatt fiúi és alattvalói bizalommal fordu-

lunk hozzád és kérünk, ne vond meg hathatós pártfo-

gásodat magyar népedtől. Járj közben Istennél, hogy 

hitben, szeretetben éljünk, hazánkért való buzgólkodá-

sod szép példáját kövessük, hogy veled együtt áldhas-

suk az Urat. Ámen 

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. augusztus 15 - 22.  

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 

  

Hétfő Szt. Ponciánusz pápa és Szt. 

Hippolitusz áldozópap, vérta-

núk, v. Szt. Rókus hitvalló – e 

7.00 † Paulina nagymamáért és † Teréz dédnagymamáért 

  

Kedd 
  

18.00 † János férj, édesapa, nagyapáért 

  

Szerda Eudes Szt. János áldozópap – 

e 

18.00 Sebő család élő és † tagjaiért 

  

Csütörtök Szt. Bernát apát és egyházta-

nító – E 

18.00 Szabó család † tagjaiért (előesti szentmise) 

  

Péntek 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MA-

GYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENT-

JE – FÜ 

8.00 

9.45 

18.00 

Mosonszolnok 

Moson 

† Márton Gézáért – kenyérszentelés 

  

Szombat 

Szt. X. Piusz pápa – E 

15.30 

16.00 

18.00 

Cséfalvay Bálint – Tóth Anna nászmise 

Takáts Ákos – Werner Lilla házasság 

† Ilona és Lajos szülőkért és testvéreikért 

  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXI. VASÁRNAP 

templomunkban 

SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ – Ü 

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Anna édesanya, nagymamáért 

† Teréz édesanya, nagymamáért és † nagyszülőkért 

Donner Iván keresztelője 

† József férj, édesapa, nagyapáért 

  


