Hirdetések és liturgikus rend
2022. június 19 - 26.
• Miután pénteken (június 24.), azaz Jézus Szent Szíve főünnepén nászmisés esküvő lesz templomunkban 16.00
órától, ezért a Jézus Szíve Családja előtte napon, azaz
csütörtökön (június 23.) tartja meg a szokásos szentségimádási órát 17.00 órától. Mindenkit nagy szeretettel várnak!
• Vasárnap (június 26.) a Szent László-napi rendezvények keretében, melyet plébániai közösségünk szervez,
családi nap lesz a Szent László téren 10.00 és 14.00 között, majd 16.00 órakor ünnepi szentmise keretében emlékezünk meg a nagy királyról, majd folytatjuk megemlékezésünket a szobránál és elhelyezzük koszorúinkat. Ezt
követően 18.00 és 20.30 között zenés esti műsorral zárjuk napunkat. Bővebb tájékoztató a faliújságon, honlapunkon és plébániánk Facebook oldalán található. Mindenkit
nagy szeretettel várunk!
A Szent László-nap programjai miatt a szentmisék rendje
is változik ezen a napon, ahogy a hirdetésben is látszik,
vagyis 8.00, 9.00 és 16.00 órakor lesznek szentmisék
templomunkban.
Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért!

Az Oltáriszentségben köztünk élő Krisztus Urunk áldása legyen rajtunk az előttünk álló héten, avagy kísérje nyári pihenésünket!

Bodó Zoltán plébános

1. Adoro te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas;
Tibi se cor meum totum subiicit,
Quia te contemplans, totum deficit.
2. Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur;
Credo quidquid dixit Dei Filius,
Nil hoc verbo veritatis verius.
3. In Cruce latebat sola Deitas.
At hic latet simul et humanitas:
Ambo tamen credens, atque confitens,
Peto quod petivit latro paenitens.
4. Plagas, sicut Thomas, non intueor,
Deum tamen meum te confiteor:
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.
5. O memoriale mortis Domini,
Panis vivus vitam praestans homini:
Praesta meae menti de te vivere,
Et te illi semper dulce sapere.
6. Pie pellicane Iesu Domine,
Me immundum munda tuo Sanguine:
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.
7. Iesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro, fiat illud, quod tam sitio,
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae.

Amen.

Vasárnap

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE – ÚRNAPJA – FÜ

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8.00 Mosonszolnok
10.00 Mühlhauser család élő és † tagjaiért – úrnapi körmenet
18.00 közös szándékra
7.00 pro populo

Gonzága Szt. Alajos szerzetes – E
Nolai Szt. Paulinusz pk v. Fisher Szt. János pk. és Morus Szt.
Tamás vért-k. – e
KERESZTELŐ SZT. JÁNOS SZÜLETÉSE – FÜ

18.00 a papság kegyelméért

JÉZUS SZENT SZÍVE –
FÜ

16.00 Varga Bálint – Zámbó Veronika nászmise
18.00 † Valéria és Péter szülők, nagyszülőkért

A Boldogságos Szűz Mária
Szeplőtelen Szíve – E

16.00 Glaser Dániel – Pinetz Evelin házasságkötése
18.00 a június hónapban eltemetettekért: Malatin Tibor,
Taskó Jánosné Kökényesi Katalin

ÉVKÖZI XIII. VASÁRNAP

8.00 élő családtagokért
9.00 † Megyimori Piroska és Galántai Károly szülők, nagyszülőkért
10.00 Harangozó Kincső keresztelője
11.00 Mosonszolnok
16.00 városunk vezetőiért és a fegyveres testületek tagjaiért

Vasárnap

18.00 † László és Anna szülőkért, valamint élő és † családtagokért
17.00 SZENTÓRA – a Jézus Szíve Családja vezeti
18.00 † szülők, nagyszülők, dédszülőkért

