
 

• Hétfőtől a megszokott rend szerint lesznek a szentmisék 
templomunkban. 

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

• Már előre jelzem a Kedves Testvéreknek, hogy július 26-
án (kedden) Szent Joachim és Szent Anna emléknapján a 
szentmise 18.00 órakor a lúcsonyi Szt. Anna kápolná-
ban (egyetem mellet) lesz. A szentmisét Fülöp Tamás újmi-
sés atya celebrálja. Ekkor kerül sor a kápolna megáldására 
is, amelyet az elmúlt évben egy pályázat keretén belül felújí-
tottunk. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

• 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! 

• Még lehet kérni szentmiseszándékokat erre az esztendőre 
hivatali időben a plébánián. Szeretettel buzdítok mindenkit 
a legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és 
elhunyt szeretteinkért! A szentmiseszándékok összevonva 
is érvényesek! 

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

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

Bodó Zoltán plébános 

 
Márta imája 
Igazságtalan vagy, Uram!  
Befogadtalak! Kiszolgáltalak!  
Ha én is lábadnál üldögélek egész este,  
                            mit ettél volna?  
És mégis:  
szavaid jobban ízlettek,  
        mint az étel,  
                amit neked készítettem.  
Szavaid jobban oltották szomjam,  
        mint az ital,  
                amellyel megkínáltalak. 
  
Úgy hallgatnálak még!  
Úgy hallgatnálak sokszor és hosszan!  
Mária tényleg a jobbik részt választotta… 
  
Ámen.  

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. július 17 - 24.  

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 testvére-
kért + hálaadás 40. házassági évforduló alkalmából 
Nagy Benedek Kristóf keresztelője 
† Magdolna édesanya, nagymamáért halálának 1. évfordulóján, 
valamint † Géza édesapáért és † Alajos fiukért 

Hétfő 
Szt. Hedvig királynő – E. 

7.00 
15.00 

† Anna édesanya, nagymamáért 
Hafner János Márton temetése (régi) 

Kedd 
  

18.00 Kollmann család † tagjaiért, valamint két vejükért és megfogant 
magzatokért 

Szerda 

Szt. Apollinárisz pk. és vért. – e. 

13.00 
15.00 
18.00 

Bajzát Sándorné Anna Mária temetése (régi) 
Hlagyik János temetése (új) 
† családtagokért 

Csütörtök Brindisi Szt. Lőrinc áldp. és egyht. 
– e. 

18.00 † Katalin és László szülőkért, † Emil testvérért, valamint † Kata-
lin, János, Erzsébet és László nagyszülőkért 

Péntek 
Szt. Mária Magdolna – Ü. 

16.00 
18.00 

Pásztor Ádám – Levéli Karolin nászmise 
élő Józsefért, Attiláért és Ritáért, valamint † rokonokért 

Szombat Svéd Szt. Brigitta szerzetes-
nő, Európa társvédőszentje 

– Ü. 

11.00 
  

18.00 

Csiszár Attila – Farkas Klára házasság + Erik Levente fiuk ke-
resztelője 
† István és Margit nagyszülőkért 

Vasárnap ÉVKÖZI XVII. VASÁRNAP 
  

(nagyszülők és idősek világ-
napja) 

8.00 
 9.30 
11.00 
18.00 

Mosonszolnok – Szt. Anna-kápolna búcsúja – Bognár István ezüstmiséje 
† Antal és Anna szülőkért, valamint † Ottó és Antal testvérekért 
† Róbert férj, édesapa, nagyapa, dédapáért 
Dohány és Nyúl család élő és † tagjaiért 


