
 

• Csütörtökön (június 16.) szentségimádási óra lesz 
templomunkban 17.00 órától, a szentelendők vezeté-
sével, ezzel is készülve a pap-, illetve diakónusszente-
lésre. Örülnénk, ha sokan együtt imádkoznánk ebben 
az órában az Oltáriszentség előtt! 

• Pénteken (június 17.) nem lesz szentmise templo-
munkban, de az óvodánk udvarában 17.00-kor hála-
adó szentmisét mutatunk be, amelyen a Kedves Test-
vérek is részt vehetnek. 

• Szombaton (június 18.) diakónus- és papszente-
lésre hívom a Kedves Testvéreket Győrbe a Nagy-
boldogasszony-székesegyházba. Dr. Veres András 
megyéspüspök úr a délelőtt 10.00 órakor kezdődő 
ünnepi szentmise keretében áldozópappá szenteli 
Fülöp Tamás (Magyaróvár) és Licz Csaba Zsolt 
(Erdély) diakónusokat és diakónussá szenteli Gu-
lyás Vilmos (Moson), Hencz Márton (Sopron) és 
Palatinus Kristóf (Magyaróvár) papnövendékeket. 
Jó lenne, ha sokan elkísérnénk szentelendő testvérein-
ket és e szertartás keretében is együtt imádkoznánk 
értük, hogy ajándékozza meg őket az Úr a papi lelkü-
lettel, mely örömforrás legyen számukra egész életük 
folyamán. 

• Vasárnap (június 19.) Krisztus Szent Teste és Vé-
re főünnepe, azaz Úrnapja lesz. Az előző két évhez 
hasonlóan ezen a napon délelőtt csak egy szentmi-
se lesz 10.00 órakor, majd ezt követi az úrnapi kör-
menet itt a templom körül. Kérem az elsőáldozó lá-
nyokat, hogy jöjjenek a körmenetre szirmot hinteni! 

• Vasárnap (június 19.) az esti szentmisét ismétel-

ten közös szándékra ajánljuk fel. Templomunkban a 
hátul kihelyezett pulpitusnál lehet szándékot kérni. A 
borítékra írjuk rá a szándékot és adományunkat he-
lyezzük a borítékba, majd dobjuk a nyílásba. Ebben a 
szentmisében mindazokért imádkozunk, akik kérik. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 
betegekért és az elhunytakért! 

A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyais-
ten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen 

velünk az előttünk álló héten! 

Bodó Zoltán plébános 

 

Ima a szentelendőkért: 

 

Úr Jézus Krisztus, az Atyának Fia, örök Főpap, te hívtad őket 
szolgálatodba.  

Te szóltál hozzájuk: Kövess engem! Saját papságoddal akarod meg-
ajándékozni őket.  

Kérünk Téged, add nekik Szentlelkedet, hogy igazi papi emberek-
ké legyenek. 

Add, hogy legyenek vidámak és bátrak. Adj nekik jósággal, önzet-
lenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek 
és fegyelmezettek, kitartóak és dolgosak, szerények és nagylelkűek. 
Adj nekik nagy szeretetet Irántad. Te élj bennük, légy szívük kö-
zéppontja és életük egyedüli törvénye. Veled és Benned imádkozza-
nak. Jézus, örök Pap, Isten könyörülete, emberré lett szeretete, bí-
ránk és életünk Ura: Te hívtad el őket, és Te nem bánod meg ado-
mányaidat: minden szavad Igen. Add, hogy szolgáid nyitott szívvel 
kövessék parancsolataidat, hogy kezüket az ekére tegyék, és 
ne nézzenek hátra, hogy a Te erődben célhoz érjenek, rád találja-
nak, és mint papok szolgálhassanak. Hálából pedig szívüket adják 
Neked és mindazokat a lelkeket, akiket örök szereteted országá-
ba juttatnak. Ámen. 

(Karl Rahner nyomán) 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. június 12 - 19.  

Vasárnap 

SZENTHÁROMSÁG VA-
SÁRNAPJA – FÜ 

8.00 
9.30 

11.00 
  

18.00 

Mosonszolnok + Török Bianka keresztelője 
† Barnabás felnőtt gyermekért és † családtagokért 
† Károly és Gizella szülők, nagyszülők, dédszülőkért – Te Deum 
(tanévvégi hálaadás) 
† Pályi Pálért és felesége Emíliáért 

Hétfő Páduai Szt. Antal áldp. és 
egyht. – E 

7.00 pro populo 

Kedd 
  

18.00 † Erzsébet és István szülőkért, † István fiukért és † hozzátarto-
zókért 

Szerda Árpád-házi Boldog Jolán szerz. 
– E 

18.00 
18.45 

† családtagokért 
felnőtt katekézis - Biblia 

Csütörtök 
  

17.00 
18.00 

SZENTÓRA – szentelendők vezetik 
† Székelyhidi Lászlónéért és † családtagokért 

Péntek   18.00 NEM LESZ SZENTMISE 

Szombat 

  

16.00 
18.00 

Tomány Zoltán – Paulik Renáta házasságkötés 
† László és Vilma szülőkért, valamint † László és Mária felnőtt 
gyermekekért 

Vasárnap KRISZTUS SZENT TESTE 
ÉS VÉRE – ÚRNAPJA – 

FÜ 

8.00 
10.00 
18.00 

Mosonszolnok 
Mühlhauser család élő és † tagjaiért – úrnapi körmenet 
közös szándékra 


