
 

• Vasárnap (július 24.) emlékezünk meg – különösképpen 
imáinkban – a nagyszülőkről és az idősekről, ahogy ezt 
Szentatyánk az előző évben elrendelte: „úgy döntöttem, hogy 
bevezetem a nagyszülők és idősek világnapját, amelyet minden évben 
július negyedik vasárnapján fogunk tartani az egész Egyházban, 
közel Szent Joachimnak és Szent Annának, Jézus »nagyszüleinek« 
emléknapjához.” Hordozzuk tehát imáinkban a nagyszülőket, 
az időseket! 

• Kedden (július 26.) Szent Joachim és Szent Anna emlék-
napján a szentmise 18.00 órakor a lúcsonyi Szt. Anna 
kápolnában (egyetem mellet) lesz. A szentmisét Fülöp 
Tamás újmisés atya celebrálja. Ekkor kerül sor a kápolna 
megáldására is, amelyet az elmúlt évben egy pályázat kere-
tén belül felújítottunk. Sok szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit! Ezen a napon templomunkban nem lesz szent-
mise! 

• Karitász csoportunk az idén is meghirdeti a „Tegyél el 
egy befőttel többet!” akcióját. Kérik a hívek segítségét, 
hogy befőzéskor egy-egy üveggel több lekvárt, befőttet, 
savanyúságot, szörpöt tegyenek el, amit majd szeptember 
végén begyűjtenek. Az így felajánlott befőttekből – az el-
múlt évekhez hasonlóan – október elején jótékonysági vá-
sárt tartanak. 

• 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 

 

Imádság a nagyszülőkért 

Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya, Szűz 
Mária által születtél e világra, tekints szeretettel a nagy-
szülőkre! Oltalmazd meg őket!Add, hogy családjaikban a 
hit szilárd oszlopai legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, 
őrzői a vallási hagyományoknak! Tedd őket bölcs és bátor 

tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek embe-
ri és lelki tapasztalatuk gyümölcseit! Úr Jézus, segítsd a 

családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszü-
lők jelenlétét és szerepét! Soha ne feledkezzenek el róluk és 
ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben 

legyen részük! Ámen.  

(XVI. Benedek emeritus pápa imádsága)  

 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. július 24 - 31.  

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 

Hétfő Szt. Jakab apostol – Ü. 7.00 tisztítótűzben szenvedő lelkekért 

Kedd Szt. Joakim és Szt. Anna, a 
Boldogságos Szűz Mária szülei 

– E. 

18.00 † Anna és László szülőkért, valamint élő és † családtagokért – 
szentmise a Szt. Anna kápolnában. 

Szerda Szt. Charbel Makhlouf áldp. – e. 18.00 Dugovics család † tagjaiért 

Csütörtök 
  

17.00 
18.00 

SZENTÓRA – a Jézus Szíve Családja vezeti 
† nagybácsiért 

Péntek Szt. Márta, Szt. Mária és Szt. 
Lázár – E. 

18.00 † férj, édesapa, nagyapáért, valamint család élő és † tagjaiért 

Szombat 
Aranyszavú (Krizológ) Szt. Péter 

pk. és egyht. – e. 

18.00 a július hónapban eltemetettekért: Szabó László, Varga Sán-
dorné Bertalan Mária, Zwickl András, Nagy László, Kovács 
Gyuláné Purgely Mária, Hafner János Márton, Bajzát Sándorné 
Lautner Anna Mária, Hlagyik János 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XVIII. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
  

12.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Pál édesapa, nagyapáért, valamint élő és † hozzátartozókért 
† Hegedűs Józsefné Margit édesanya, nagymama, dédmamáért 
halálának 1. évfordulóján 
Dugovic Viktoria keresztelője 
† édesanya, nagymamáért, valamint Marika, Ilona és Sándor déd-
szülőkért 


