
 

• Mint a hirdetésekben is látszik a héten hétfőn nem lesz 
szentmise és igeliturgia sem, kedden, csütörtökön és pénte-
ken igeliturgia lesz áldoztatással, szerdán pedig szentmise 
lesz, a hétvégi (szombat, vasárnap) szentmisék rendje nem 
változik. Megértésüket köszönöm! 

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

• A múlt vasárnapi Péter-fillér gyűjtésünk alkalmával 

161 500 forintot adományoztak a Kedves Testvérek temp-

lomunkban. Isten fizesse vissza százszorosan minden jó-

szándékú adakozónak! 

• 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! 

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

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

Bodó Zoltán plébános 

Szent Benedek imája 

Adj nekem, jóságos Jézusom 

Téged megértő értelmet, 

Téged átélő érzelmet, 

Hozzád siető lelket, 

Irántad buzgó bensőséget, 

Rád bukkanó bölcsességet, 

Téged felismerő világosságot, 

Érted égő szeretetet, 

Benned élő szívet, 

Téged dicsérő tetteket, 

a Te szavaidra hallgató fület, 

a Te szépségedet szemlélő szemet, 

a Te fönségedet magasztaló nyelvet, 

Neked kedves életmódot, 

a Tőled küldött bajokat elviselő békességet, 

Hozzád vágyó hű kitartást, 

és adj, Jézusom boldog halált! 

Jutalmazz jelenléteddel, 

fényes feltámadással, és az örökké boldog életben 

add jutalmul magadat! 

Ámen. 

 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. július 10 - 17.  

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 

Hétfő 
Szt. Benedek apát, Európa 

fővédőszentje – Ü. 

7.00 

13.00 

14.00 

NEM LESZ SZENTMISE 

Varga Sándorné Mária temetése (régi) 

Zwickl András temetése (régi) 

Kedd   18.00 igeliturgia áldoztatással 

Szerda 
Szt. Henrik császár – e. 

15.00 

18.00 

Nagy László temetése (régi) 

szentmise 

Csütörtök Lellisi Szt. Kamill – e. 18.00 igeliturgia áldoztatással 

Péntek Szt. Bonaventura pk. és egyht. 

– E. 

18.00 igeliturgia áldoztatással 

Szombat 
Kármelhegyi Boldogasszony – e 

15.30 

18.00 

Hatamov Christopher – Vadász Kata házasság 

Kovács, Tauber és Molnár családok † tagjaiért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XVI. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

  

12.00 

18.00 

Mosonszolnok – templombúcsú 

élő és † családtagokért 

† Ábrahám és Horváth szülők, nagyszülőkért, valamint test-

vérekért 

Nagy Benedek Kristóf keresztelője 

† Magdolna édesanya, nagymamáért halálának 1. évforduló-

ján, valamint † Géza édesapa és † Alajos fiukért 


