
 

• Vasárnap (augusztus 29.) az esti szentmisét is-

mételten 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. 

• Olyan egyetemistáknak, illetve felnőtteknek indí-

tunk felkészítő tanfolyamot (katekumenátus), akiket 

nem kereszteltek meg gyermekkorukban vagy nem 

voltak elsőáldozók, illetve bérmálkozók. A tanfolyam-

ról, szentségi felkészítőről a plébánián lehet érdeklőd-

ni, illetve a szentmisék előtt és után itt a templom-

ban. Szeptember közepén szeretnénk elindítani a kur-

zust. Leginkább a házasságkötéshez és különösen ke-

resztszülőség vállalásához van szükség a szentségek 

pótlására. 

• Szeptember 5-én, vasárnap, lesz 11.00 órakor a 

tanévkezdő szentmise (Veni Sancte), melynek kereté-

ben a Szentlélek Úristen segítségét kérjük, hogy vilá-

gosítsa meg a tanulók értelmét, adjon nekik bölcsessé-

get, kitartást a jó eredmények eléréséhez. Minden diá-

kot szeretettel hívok és várok, különösen a hittanoso-

kat! 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő 

heti munkáját, avagy nyári pihenését! 

Bodó Zoltán, plébános 

 

Imafüzér a Világ Győzedelmes Királynője tiszte-

letére (öttizedes) 

Keresztre: Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi 

szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk! 

Szemekre (3): Üdvözlégy 

Tizedekre (5): 

Nagy (önálló) szemre: Dicsőség az Atyának, dicsőség a 

Fiúnak, dicsőség a Szentléleknek, a Szeplőtelen Szűz, 

a Világ Győzedelmes Királynője által, most és mind-

örökkön-örökké. Ámen. Alleluja! Ave Maria! 

Kis szemekre (10): Világ Győzedelmes Királynője, mu-

tasd meg hatalmadat! 

Záró ima (3x): Szent, szent, szent a seregek Ura és Iste-

ne, telve van az ég és föld az Ő dicsőségével! Áldott, ki 

az Úr nevében jő! Dicséret, hála, szeretet és dicsőség 

legyen Néked, Istenünk, hogy a Világ Győzedelmes Ki-

rálynőjét adtad minékünk! 

Hirdetések és liturgikus rend 

2021. augusztus 22 - 29.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXI. VASÁRNAP 

templomunkban 

BOLDOGSÁGOS 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 

 

Hétfő 
Limai Szt. Róza szűz – e 

7.00 Hálából Istennek a Szűzanya közbenjárásával 

 

Kedd 

Szt. Bertalan apostol – Ü 

11.00 

18.00 

Kovács Károly temetése (régi) 

† Margit édesanyáért és † Bálint testvérért 

 

Szerda Szt. Lajos, v. Kalazanci Szt. 

József áldozópap – e 

18.00 † Csaba felnőtt gyermek, édesapáért 

 

Csütörtök 

  

13.00 

18.00 

Bogár Ferencné Margit temetése (régi) 

† anyósért és apósért, valamint családtagjaikért 

 

Péntek 

Szt. Mónika – E 

18.00 † Anna és László szülőkért, valamint élő és † hozzátar-

tozókért 

 

Szombat 

Szt. Ágoston püspök, egyház-

tanító – E 

18.00 az augusztus hónapban eltemetettekért: Schreiner 

Erzsébet, Hegedüs Józsefné Németh Margit, Szakáll 

Gyuláné Szalay Irén, Kovács Károly, Bogár Ferencné 

Blümmel Margit 

 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXII. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

  

18.00 

Mosonszolnok 

† Mária és Imre szülőkért és † testvérekért 

† Ágnes édesanya, nagymamáért 

Takács Tege Bence, Budai Brendon Benedek és Tóth 

Izabel Kíra keresztelője 

közös szándékra  


