
HIRDETÉSEK 

2020. augusztus 16 – 23. 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 20. VA-

SÁRNAP 

8.00 

10.30 

11.30 

 

18.00 

† nagyszülőkért és családtagokért 

Tóth család élő és † tagjaiért 

Sebestyén Lara Mia, Molnár Zsombor Tamás és 

Pleier Dominik keresztelője 

† családtagokért 
 

Hétfő  7.00 pro populo 
 

Kedd Eudes Szt. János áldo-

zópap – e 

18.00 † keresztszülőkért és élő keresztgyermekeikért 
 

Szerda Szt. Bernát apát és 

egyháztanító – E 

18.00 † Katalinért és Terézért – előesti szentmise 
 

Csütörtök 
SZT. ISTVÁN KIRÁLY, 

MAGYARORSZÁG FŐ-

VÉDŐSZENTJE – FÜ 

8.00 

 

18.00 

 

† Vitéz Miklósné Ágnes feleség, édesanya, nagy-

mamáért 

† Molnár Miklósért 
 

Péntek Szt. X. Piusz pápa – E 18.00 Kelemen család † tagjaiért 
 

Szombat 
Boldogságos Szűz 

Mária királynő – Ü 

Szentségimádási 

nap! 

8.00 

 

16.00 

18.00 

† Horváth Endréné Zölderdő Klára édesanya, 

nagymamáért 

Bardocz Balázs – Keresztény Veronika nászmise 

† Anna édesanyáért halálának 1. évfordulóján 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 21. VASÁR-

NAP 

8.00 

 

10.30 

11.30 

18.00 

† István és Erzsébet szülőkért és † hozzátartozó-

kért 

† szülőkért és testvérekért 

Gecsei Alíz keresztelője 

† Lajos és Ilona szülőkért és testvéreikért 
FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Csütörtökön (augusztus 20.), Szent István királyunk főünnepén, reggel 8 órakor és es-

te 18 órakor lesz szentmise templomunkban. Az esti szentmise keretében adunk hálát az 

új kenyérért. Megáldjuk azt, majd a szentmise után szétosztjuk a Kedves Testvéreknek. Az 

egy kenyérből való részesedés kifejezi együvé tartozásunkat. Mivel a mosoni városrészben lesz 

a városi megemlékezés ünnepi szentmisével, ezért DÉLELŐTT NEM LESZ SZENTMISE 

TEMPLOMUNKBAN. Magam is a mosoni templomban veszek részt a 9.45-kor kezdődő kon-

celebrált szentmisén. 

• Szombaton (augusztus 22.), a Boldogságos Szűz Mária Királynő – templomunk patróná-

jának – ünnepén, egész napos szentségimádás lesz templomunkban. A nap programjáról 

részletesebben a faliújságon olvashatunk. Tisztelettel kérem, ne hagyjuk őrizetlenül az Oltári-

szentséget ezen a napon, hanem minél több időt töltsünk előtte imádságban. A sekrestyében 

feliratkozhatunk egy-egy félórára, amikor biztosan itt leszünk és őrizzük az Oltáriszentséget. 



• Szombaton (augusztus 22.) szentségimádási napunk zárásaként és templomunk patrónájá-

nak ünnepén az esti szentmisét 18.00 órakor Drobilits József ny. plébános aranymisés atya 

mutatja be. A szentmise záróáldása egyben aranymisés áldás lesz. Hordozzuk aranymisés Jó-

zsef atyát imádságunkban, hisz sokszor számíthattunk és – remélem – a jövőben is számítha-

tunk segítségére! 

• Augusztus 30-án (vasárnap) az esti szentmisét ismételten közös szándékra ajánljuk fel. 

Templomunkban a hátul kihelyezett pulpitusnál lehet szándékot kérni. A borítékra írjuk rá a 

szándékot és adományunkat helyezzük a borítékba, majd dobjuk a nyílásba. Ebben a szentmi-

sében mindazokért imádkozunk, akik kérik. 

• Egyházközségünk karitászcsoportja idén is meghirdeti iskolakezdési akcióját. A mostani 

hétvégén túl jövő szombaton és vasárnap (augusztus 22-23.) is fogadjuk a templom bejáratá-

val szemben lévő oltárnál az felajánlásokat. Olyan jó állapotban lévő iskolatáskát, tornazsákot 

várunk, amelyre gyermeküknek már nincs szüksége, de másnak még alkalmas lehet a tanévre. 

Az adományok kiválasztásánál gondoljanak arra, hogy saját gyermekükön, unokájukon szíve-

sen látnák-e. Akinek már nagyobbacska a gyermeke, vagy éppen még nem jár iskolába, hozhat 

új színes ceruzát, grafitceruzát, tollat, radírt, filctollkészletet stb. is. 

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

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti munkáját, avagy nyári pihenését! 

Bodó Zoltán plébános 

Ének Szent István királyhoz 
 

Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga! 
Ki voltál valaha országunk istápja! 

Hol vagy István király? Téged magyar kíván, 
Gyászos öltözetben teelőtted sírván. 

 

Rólad emlékezvén csordúlnak könnyei, 
Búval harmatoznak szomorú mezei. 
Lankadnak szüntelen vitézlő karjai, 

Nem szünnek iszonyú sírástól szemei. 
 

Virágos kert vala híres Pannónia, 
Mely kertet öntözé híven Szűz Mária. 
Kertésze e kertnek István király vala: 

Behomályosodott örvendetes napja. 
 

Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid, 
Hozzád fohászkodunk árva maradékid. 
Tekints, István király szomorú hazádra, 

Fordítsd szemeidet régi országodra. 
 

Reménységünk vagyon benned s Máriában, 
Mint magyar hazánknak hív királynéjában. 

Még éltedben minket ennek ajánlottál, 
És szent koronáddal együtt feláldoztál. 


