
 

• Vasárnap (augusztus 7.), elsővasárnap lévén, szentség-
imádási órát tartunk templomunkban 16.30-tól, melyre 
mindenkit nagy szeretettel várok. Ezt megelőzően lesz a 
rózsafüzér titokcsere. 

• Már előre jelzem, hogy augusztus 15-én (hétfő) reggel 
7.00 és este 18.00 órakor lesznek szentmisék templomunk-
ban. Az előző évekhez hasonlóan az esti szentmisét köve-
tően „elzarándokolunk” az Akócs-malmi Szűzanya szo-
borhoz és megáldjuk azt, miután a pályázat segítségével ezt 
is felújíthattuk.  

• 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. 

• Hétfő (augusztus 8.) délig lehet jelentkezni a plébánián a 
jubiláns házaspárok hálaadására, melyre szeptember 3-
án 10 órai kezdettel kerül sor Győrben a Püspökvárban 
vagy a Székesegyházban. Mindazon házaspárok jelezhe-
tik részvételi szándékukat, 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 

– különösen hétköznapokra – hivatali időben a plébánián. 
Szeretettel buzdítok mindenkit a legszentebb áldozat be-
mutatásának 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! 

 

A keresztről nevezett Szt. Terézia Benedikta (Edith 
Stein) szűz és vértanú imája: 

 

Uram! 
Kicsiny gyermekként szeretnék 

járni utaidon. 
Vakon: nem is fontos, 
hogy terveidet ismerjem. 

A világosság Atyja vagy, 
s az én Atyám. 
Ez elég nekem. 

Vezess akár vak éjszakán át, 
tudom, hozzád érkezem.  

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. augusztus 7 - 14.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XIX. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
  

12.00 
16.30 
18.00 

Mosonszolnok + Paszternák Olívia keresztelője 
hálából 
† István és Erzsébet, † Mihály és Teréz szülőkért, valamint † 
hozzátartozókért 
Kertész Mira keresztelője 
SZENTÓRA 
† Horváth Endréért, valamint † feleségéért Zölderdő Kláráért 

Hétfő Szent Domonkos áldp. – E 7.00 † Pozsgainé Zsuzsannáért és Vass Csabáért 

Kedd A keresztről nevezett Szt. 
Terézia Benedikta (Edith 

Stein) szűz és vért., Európa 
társvédőszentje – Ü 

18.00 † Katalin és János szülők, nagyszülőkért 

Szerda Szt. Lőrinc diakónus és 
vért. – Ü 

18.00 az adakozó szándékára 

Csütörtök Szt. Klára szűz – E 18.00 † családtagokért 

Péntek Chantal Szt. Johanna Franciska 
szerz.nő – e 

18.00 Szabó és Müller családok élő és † tagjaiért 

Szombat 

Boldog XI. Ince pp – E 

15.30 
16.15 
17.00 
18.00 

Szabó Dániel – Dr. Gergye Dóra házasság 
Sipos Gábor – Egerszegi Evelin házasság 
Novits Pál – Cseh Adrienn házasság 
† László édesapa, nagyapáért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XX. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
  

18.00 

Mosonszolnok 
† szülőkért és † családtagokért 
élő gyermekekért és † családtagokért, valamint minden megfo-
gant magzatért 
† szülőkért és nagyszülőkért 


