
 

• Vasárnap (július 3.) a Rozália-kör találkozója lesz 
a közösségi házban 16.00 órától. Mindenkit nagy 
szeretettel várnak! 

• Mint a hirdetésekben is látszik a héten hétfőn nem 
lesz szentmise és igeliturgia sem, kedd-csütörtök igeli-
turgia lesz áldoztatással, pénteken szentmise lesz, a 
szombat -vasárnap pedig nem változik. Megértésüket 
köszönöm! 

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

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

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a bete-
gekért és az elhunytakért! 

Istenünk áldása kísérje mindannyiunk dolgos hétköz-
napjait avagy nyári pihenését! 

Bodó Zoltán plébános 

 

 

Kempis - Krisztus követése: 

Uram, íme itt állok előtted… 

 

Uram, íme itt állok előtted szegényen és ruhátlanul, kegyelem-
ért könyörögve és irgalomért esedezve. 

Táplálj engem, éhező koldusodat, gyullaszd föl jéghideg szíve-
met végtelen szerelmed tüzével, világosítsd meg vakságomat je-
lenléted ragyogó fényével. Változtass keserűséggé részemre min-
den földi dolgot, adj béketűrést minden nehézségben és viszon-
tagságban, utáltass és felejtess el velem minden hitvány és terem-
tett dolgot. 

Emeld föl szívemet Hozzád a mennyekbe, és ne hagyj bujdosni 
e földön. Egyedül Te légy ezentúl az én gyönyörűségem örökké; 
mert egyedül Te vagy az én ételem és italom, szeretetem és örö-
möm, édességem és minden javam. Ó, vajha jelenléteddel egészen 
lángra gyullasztanál, elégetnél, és magadba átváltoztatnál, hogy 
Veled egy szívvé, egy lélekké váljak a belső egyesülés malasztja 
és az égő szeretet olvasztóereje által. Bánj velem irgalmasságod 
szerint, amint gyakorta csodálatosan bántál szentjeiddel. 

Csoda volna-e, ha általad egészen áttüzesedném és magamban 
megsemmisülnék; mivel te tűz vagy, mely mindig lángol és soha 
ki nem alszik, szeretet vagy, mely a szíveket megtisztítja és az 
elmét felvilágosítja. 

Forrás: Krisztus követése IV,16. 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. július 3 - 10.  

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 

Hétfő Portugáliai Szt. Erzsébet – e 7.00 NEM LESZ SZENTMISE 

Kedd Zaccaria Szt. Antal Mária 
áldp. – e 

18.00 igeliturgia áldoztatással 

Szerda Goretti Szt. Mária szűz és vért. 
– e. 

18.00 igeliturgia áldoztatással 

Csütörtök 
  

17.00 

18.00 

IMAÓRA – a Jézus Szíve Családja vezeti 

igeliturgia áldoztatással 

Péntek 
  

13.00 

18.00 

Szabó László temetése (régi) 

szentmise 

Szombat Zhao Rong Szt. Ágoston áldp. 
és társai vért-k. – e 

16.00 

18.00 

Horváth Bence – Nagy Nóra házasság 

† Imre és Borbála szülők nagyszülőkért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XV. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Ágnes feleség, édesanya, nagymamáért 

† Antal férj, édesapáért 

Vendégh Mercédesz és Fehérvizi Olivér keresztelője 

† Erzsébet testvér, édesanyáért és † hozzátartozókért 


