
HIRDETÉSEK 

2021. február 21 – 28. 
 

Vasárnap 

NAGYBÖJT I. VASÁR-

NAPJA 

8.00 

9.30 

 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Dezső férj, édesapáért és † Tamás gyermek, test-

vérért – lelkigyakorlat 3. 

† Hegyi Andrásnéért 

† Ádám felnőtt gyermekért – lelkigyakorlat 3. 
 

Hétfő Szt. Péter apostol 

székfoglalása – Ü 

7.00 

13.00 

gyógyulásért 

Kelemen Imréné Katalin temetése (új) 
 

Kedd  18.00 † Mária és János keresztszülőkért 
 

Szerda 
Szt. Mátyás apostol – 

Ü 

14.00 

15.00 

18.00 

Martin Tibor László temetése (régi) 

Karácsony István Jánosné Anna temetése (új) 

† Hallamann és Schmidt család † tagjaiért 
 

Csütörtök 

 

15.00 

18.00 

Hevesi Béláné Edit temetése (régi) 

Papp Lajosné Marton Gizelláért halálának 1. évfor-

dulóján 
 

Péntek 
böjti nap! 

17.15 

18.00 

KERESZTÚT 

† Valéria és Péter szülők, nagyszülőkért 
 

Szombat 

 

18.00 a február hónapban eltemetettekért: Weber Jó-

zsef István, Varga Józsefné Klinger Johanna Edit, 

Sulics Ágostonné Ocskai Gizella Ibolya, Major Fe-

rencné Török Erzsébet, Szalai Jenőné Tihanyi Már-

ta, Dr. Kiss Andrásné Mayer Mária, Bekné Taródi 

Tünde Erzsébet, Kelemen Imréné Cseh Katalin, 

Martin Tibor László, Karácsony István Jánosné 

Schneider Anna, Hevesi Béláné Schmidt Edit 
 

Vasárnap NAGYBÖJT II. VASÁR-

NAPJA 

 
(GYŰJTÉS A KATOLIKUS IS-

KOLÁK JAVÁRA) 

8.00 

9.30 

11.00 

 

18.00 

Mosonszolnok 

† István, édesapa, nagyapáért és † családtagokért 

† Katalin édesanya, nagymamáért, valamint a Szabó 

család élő és † tagjaiért 

közös szándékra 

FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Pénteken (február 26.) a szentmise előtt 17.15 órától közös keresztúti ájtatosságot végzünk 

templomunkban. Minél többen vegyünk részt rajta és elmélkedjünk Krisztus Urunk szenvedéséről. 

• Vasárnap (február 28.) este 18.00 órakor ismét közös szándékra mutatunk be szentmisét. Aki va-

lamilyen okból már nem tudott ebben az időszakban szentmisét felajánlani élő vagy elhunyt sze-

retteiért, esetleg egyéb szükséglet miatt szeretne szentmisét felajánlani (pl. egészségért, műtét si-

keréért, felgyógyulásért, éhezőkért, szegény sorsú embertársainkért, jó szándékra stb.), megteheti, 

ha a hátsó intenciós pulpitusnál a borítékra ráírja a kért szándékot és a csendes mise díját (1500Ft) 



beleteszi a borítékba, majd a borítékot bedobja a pulpituson található nyílásba. Ezen a szentmisén 

az összes szándékot bemondjuk és ezekért végezzük szentmisénket. 

• Ugyancsak vasárnap (február 28.), és a szombat esti szentmisében, tartjuk a szokásos gyűjtésün-

ket a katolikus iskolák javára. Kérjük a Kedves Híveket, hogy különös figyelmet fordítsanak 

anyagiakban is azokra a katolikus oktatási intézményekre, melyek a jövő ifjúságát keresztény szel-

lemben nevelik! A jövő vasárnapi perselyadományunkat tehát erre a célra fordítjuk. 

• A héten lesz a tavaszi kántorböjt, melynek lényege, hogy az előttünk álló hét szerdáján, pénte-

kén és szombatján szigorú böjtöt tartunk, melyet felajánlhatunk, valami nemes célra (pl. a jár-

vány megszűnéséért, az üldözött keresztényekért vagy éppen plébániai közösségünk lelki megúju-

lásáért, stb.). Természetesen ez nem kötelező, de Jézus is beszél a böjtről, a böjt fontosságáról ke-

resztény életünkben és Ő maga is böjtölt. 

 A kántorböjt pontos böjti fegyelme: 
- szerdán és pénteken szigorú böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől 

tartózkodni kell, 
- szombaton enyhített böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélét egyszer le-

het fogyasztani, 
- fontos eleme az őszinte szentgyónás, 
- lehetőség szerint vegyünk részt szentmisén, 
- többet imádkozzunk és gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit! 
 

• Hamvazószerdával elkezdtük húsvéti készületünk Szent Negyvennapját. Ne feledjük, hogy 

kötelező hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól. 

• Folytatva nagyböjti lemondásunkat, amikor a velünk élő hajléktalanokra és rászorulókra is 

gondolunk, a mostani héthez hasonlóan a következő vasárnapra mindenki, aki le tud monda-

ni, aki tud böjtölni, hozzon magával a szentmisére egy tetszőleges konzervet (hal, máj, hús, 

készétel), amit szíve őszinte szeretetével felajánl egy hajléktalannak, rászorulónak. Mi ezt ösz-

szegyűjtjük és karitászcsoportunk segítségével eljuttatjuk mindazoknak, akik rászorulnak. Az 

utána lévő héten ismét más csekélységet gyűjtünk majd, és így lesz ez az idei nagyböjtben is. 

Gyakoroljuk az irgalmasságot! 

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

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, nagyböjti előkészületét! 

Bodó Zoltán plébános 


