
 

• Hétfőn (augusztus 15.) reggel 7.00 és este 18.00 
órakor lesznek szentmisék templomunkban. Az előző 
évekhez hasonlóan az esti szentmisét követően 
„elzarándokolunk” az Akócs-malmi Szűzanya szo-
borhoz és megáldjuk azt, miután a pályázat segítségé-
vel ezt is felújíthattuk. Ne feledjük, hogy Nagyboldog-
asszony főünnepe parancsolt ünnep, vagyis szentmi-
sével szenteljük meg! 

• Szombaton (augusztus 20.), Szent István kirá-
lyunk főünnepén csak este 18.00 órakor lesz 
szentmise templomunkban. A szentmise keretében 
hálát adunk az új kenyérért, megáldjuk azt és a szent-
mise után szétosztjuk a Kedves Testvéreknek. Mivel a 
mosoni városrészben lesz a városi megemlékezés ün-
nepi szentmisével, ezért DÉLELŐTT NEM LESZ 
SZENTMISE TEMPLOMUNKBAN. Magam is a 
mosoni templomban veszek részt a 9.45-kor kezdődő 
koncelebrált szentmisén, melynek főcelebránsa és szó-
noka Fülöp Tamás újmisés atya lesz. Reggel 8.00 óra-
kor Mosonszolnokon lesz szentmise, de az előesti 
szentmise (augusztus 19.) is az ünnepről lesz már. 

• Augusztus 22-én (hétfő), a Boldogságos Szűz Má-
ria Királynő, templomunk patrónájának ünnepén, 
egész napos szentségimádás lesz templomunkban. 
A nap programja olvasható a faliújságon, illetve hon-
lapunkon. Ezen a napon – Mária, mint a Béke Király-

nője közbenjárását is kérve – különösképpen is a világ 
békéjéért szeretnénk felajánlani imádságainkat, elmél-
kedéseinket, böjtjeinket, kitartásunkat az Oltáriszent-
ségben köztünk lévő Krisztus Urunk előtt, aki a Béke 
Fejedelme. Tisztelettel kérem, ne hagyjuk őrizetlenül 
az Oltáriszentséget ezen a napon, hanem minél több 
időt töltsünk előtte imádságban. A sekrestyében fel-
iratkozhatunk egy-egy félórára, amikor biztosan itt 
leszünk és őrizzük az Oltáriszentséget. 

• Augusztus 28-án (vasárnap) az esti szentmisét is-
mételten közös szándékra ajánljuk fel. Templo-
munkban a hátul kihelyezett pulpitusnál lehet szándé-
kot kérni. A borítékra írjuk rá a szándékot és adomá-
nyunkat helyezzük a borítékba, majd dobjuk a nyílás-
ba. Ebben a szentmisében mindazokért imádkozunk, 
akik kérik. 

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

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 
betegekért és az elhunytakért! 

Istenünk áldása kísérje mindannyiunk dolgos 
hétköznapjait, avagy nyári pihenését! 

Hirdetések és liturgikus rend 
2022. augusztus 14 - 21.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI XX. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
  

18.00 

Mosonszolnok 
† szülőkért és † családtagokért 
élő gyermekekért és † családtagokért, valamint minden meg-
fogant magzatért 
† szülőkért és nagyszülőkért 

Hétfő 
SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉ-

TELE 
(NAGYBOLDOGASSZONY) – 

FÜ 
parancsolt ünnep! 

7.00 
15.00 
17.40 
18.00 

élő és † szülőkért, nagyszülőkért, testvérekért, rokonokért 
Magyar Jenő temetése (új) 
Agócs Zoltán – Papp Mária 30. házassági évf. 
† Adél és Imre szülők, nagyszülőkért 

Kedd Szt. Ponciánusz pp és Szt. Hippoli-
tusz áldp. vért.-k – e 

18.00 † Fehérvizi Lajos férj, édesapa, nagyapáért 

Szerda   18.00 élő gyermekekért és családjaikért 

Csütörtök 
Eudes Szt. János áldp. – e 

18.00 † István testvérért, † keresztszülőkért, valamint minden meg 
nem született gyermekért 

Péntek Szt. Bernát apát és egyht. – E 18.00 † édesapáért, valamint † Etelka, Lajos és Márta dédszülőkért 

Szombat 
SZT. ISTVÁN KIRÁLY, MA-

GYARORSZÁG FŐVÉDŐ-

SZENTJE – FÜ 

8.00 
9.45 

18.00 

Mosonszolnok 
ünnepi szentmise Mosonban – Fülöp Tamás atya 
Kovács és Gergelics családok élő és † tagjaiért + kenyér-
szentelés 

Vasárnap 

ÉVKÖZI XXI. VASÁRNAP 

8.00 
  

9.30 
11.00 
18.00 

Mosonszolnok – ÚJMISE (Fülöp Tamás atya) + Polacsek Adél 
keresztelője 
† Anna édesanyáért 
† családtagokért 
† szülőkért 


