
 

• Vasárnap (június 26.) a Szent László-napi rendezvé-
nyek keretében, melyet plébániai közösségünk szervez, 
családi nap lesz a Szent László téren 10.00 és 14.00 kö-
zött, ne feledjük, hogy 16.00 órakor lesz az ünnepi 
szentmise, melynek keretében megemlékezünk a nagy 
királyról, majd folytatjuk megemlékezésünket a szobránál 
és elhelyezzük koszorúinkat. Ezt követően 18.00 és 
20.30 között zenés esti műsorral zárjuk napunkat. Bő-
vebb tájékoztató a faliújságon, honlapunkon és plébániánk 
Facebook oldalán található. Mindenkit nagy szeretettel vá-
runk! 

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. 

• Hétfőn (június 27.) Szent László király ünnepén 18 óra-
kor ünnepi szentmise lesz Győrben a Nagyboldogasz-
szony-székesegyházban Böcskei László nagyváradi 
megyéspüspök főcelebrálásával. Az ünnepi szentmisét 
követően hagyományos fogadalmi körmenet indul a Kápta-
landombról a Szent László-hermával. A fogadalmi körme-
netet Veres András megyéspüspök vezeti. Mindenkit szere-
tettel várnak! 

• Szerdán (június 29.), elsőpéntekkel kapcsolatban, gyóná-
si lehetőséget biztosítok 17.00 órától egészen a szentmi-
se kezdetéig. Használjuk ki a lehetőséget. 

• Csütörtökön (június 30.) látogatom az elsőpéntekes be-
tegeket otthonaikban. 

• Pénteken (július 1.) Fülöp Tamás atya mutat be újmi-
sét templomunkban 16.00 órától, melyre mindenkit nagy 
szeretettel hív és vár. A szentmise végén újmisés áldásban 
részesíti a megjelenteket, mely a szokott feltételekkel 

(kegyelmi állapot vagy szentgyónás + ima a Szentatya szán-
dékára) teljes búcsúval jár. 

• Pénteken (július 1.), miután újmise lesz a templomunk-
ban hivatali szünet lesz a plébánián! 

• Vasárnap (július 3.) tartjuk a szokásos Péter-fillér gyűj-
tést, mellyel a Szentatya karitatív szolgálatát támogatjuk, 
illetve a vatikáni intézményeket. A vasárnapi perselyado-
mányt erre a célra fordítjuk. 

• Jelzem a Kedves Testvéreknek, hogy július és augusztus 
hónapban nem lesz szentmise az olasz (gyári) kápolnában. 
Megértésüket köszönjük. 

• Ismét megrendezik Győrben a Püspökvár udvarán a 
jubiláns házaspárok hálaadását, melyre szeptember 3-
án 10 órai kezdettel kerül sor. Mindazon házaspárok jelez-
hetik a plébánián (hivatali időben) részvételi szándékukat 
augusztus 8-ig, akik ebben az évben ünneplik szentségi 
(egyházi) házasságkötésük 5., 10., 15., 20. stb. évfordulóját. 
Jelentkezéshez szükséges adatok: férj, feleség (lánykori) 
neve, szentségi házasságkötésük helye és ideje. Minden 
jubiláns házaspárt szeretettel várnak! 

• A személyi változások nem érintik plébániánkat, de a test-
vér-egyházközséget Mosonban igen, mert Both Zoltán 
káplán urat püspök úr Tata II. plébániára helyezte és Mo-
sonba kerül az Újmisés Licz Csaba Zsolt atya. Imádkoz-
zunk továbbra is hűséges szolgálatukért! 

Imádkozzunk a keresztelendő-
kért, házasulandókért, a betege-

kért és az elhunytakért! 

Istenünk áldása kísérje mind-
annyiunk dolgos hétköznapjait 

avagy nyári pihenését! 

Bodó Zoltán plébános 

 

Szent László királyunk –könyörögj érettünk! 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. június 26 - július 3.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XIII. VASÁRNAP 

8.00 
9.00 

10.00 
11.00 
16.00 

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

Hétfő 
Szt. László király – Ü 

7.00 
15.00 

pro populo 
Borosné Adlovits Mária Éva temetése 

Kedd Szt. Iréneusz pk. és vért. – E 18.00 † édesapáért, élő Lászlóért és Katalinért 

Szerda SZT. PÉTER ÉS SZT. PÁL 
APOSTOLOK – FÜ 

18.00 † József testvérért 

Csütörtök 
  

17.00 
18.00 

IMAÓRA – a Jézus Szíve Családja vezeti 
élő családtagokért 

Péntek   16.00 FÜLÖP TAMÁS ATYA ÚJMISÉJE 

Szombat Szűz Mária látogatása Er-
zsébetnél (Sarlós Boldogasz-

szony) – Ü 

18.00 † Tibor férjért, valamint † Tiborka és Kilián fiaiért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XIV. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
18.00 

Mosonszolnok + Czigány Zara keresztelője 
† Tamás gyermekért, † szülőkért, nagyszülőkért 
a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért élő és † tagjaiért 
Hanzi Elena Annamária keresztelője 
† szülőkért 


