
HIRDETÉSEK 

2021. február 28 – március 7. 
 

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 
 

Hétfő  7.00 † Ferenc édesapáért 
 

Kedd 
 

18.00 † Katalin és László szülők, nagyszülőkért, valamint 

† Emil testvér, édesapa, nagyapáért 
 

Szerda 

 

13.00 

18.00 

Lukcsics Endre temetése (régi) 

a Pallai család † tagjaiért, † keresztszülőkért, vala-

mint minden megfogant magzatért 
 

Csütörtök 
 

17.00 

18.00 

SZENTÓRA 

papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek 

böjti nap! 

15.00 

17.00 

17.15 

18.00 

Horváth László temetése (régi) 

GYÓNTATÁS 

KERESZTÚT 

Albertszky és Lévai család † tagjaiért, † rokonokért 

és † Mónika kedvesnővérért 
 

Szombat  18.00 † Horváth Endre édesapa, nagyapáért 
 

Vasárnap 

NAGYBÖJT III. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.30 

11.00 

16.30 

18.00 

Mosonszolnok 

† Bella és Zoltán nagyszülőkért 

Orbán család élő és † tagjaiért  

SZENTÓRA 

† Laki Vince férj, édesapa, nagyapáért, valamint † 

Laki és Fazekas szülőkért, testvérekért 

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

• Vasárnap (február 28.), és az előesti szentmisében, tartjuk a szokásos gyűjtésünket a katolikus 

iskolák javára. Kérjük a Kedves Híveket, hogy különös figyelmet fordítsanak anyagiakban is azok-

ra a katolikus oktatási intézményekre, melyek a jövő ifjúságát keresztény szellemben nevelik! A 

perselyadományunkat tehát erre a célra fordítjuk. 

• Csütörtökön (március 4.), elsőcsütörtök lévén, szentségimádási órát tartunk templomunk-

ban 17.00 órától papi és szerzetesi hivatásokért könyörögve, majd a szentmisénket is erre a szán-

dékra ajánljuk fel. Érezzük felelősségünknek a hivatásokért való buzgó könyörgést és közös imád-

ságot! 

• Pénteken (március 5.), elsőpéntek lesz. Gyónási lehetőséget biztosítok 17.00 órától, közben 

17.15 órától közös keresztúti ájtatosság lesz templomunkban. Minél többen vegyünk részt rajta 

és elmélkedjünk Krisztus Urunk szenvedéséről. 



• Vasárnap (március 7.), elsővasárnap lévén, szentségimádási órát tartunk templomunkban 

16.30 órától. Ezt megelőzően rózsafüzér titokcsere lesz. 

• 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 tisztálkodási eszközt 

(szappan, tusfürdő, fogkefe, fogkrém), amit szíve őszinte szeretetével felajánl egy hajléktalan-

nak, rászorulónak. Mi ezt összegyűjtjük és karitászcsoportunk segítségével eljuttatjuk mind-

azoknak, 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 

 

 
Juhász Gyula: A Tábor hegyén 

 

Ez volt hegye az elragadtatásnak. 
Nagy, napsütéses, tömjénes vasárnap, 
Ünnepe az életnek, a csodának. 

Aranyos arccal fölnézett a Mester, 
Ruhája hónál tündöklőbb ezerszer, 
Ó, ily fehér még nem volt eddig ember! 

Jött Mózes, aki eltűnt, mint egy álom, 
Illés, ki elszállt lángoló batáron 
S három tanítvány, boldog halaványon. 

És monda egy: Mi szép, mi szép az élet, 
Mi mély, mi nagy, mi gyönyörű ma Véled, 
Építsünk hármas hajlékot tinéktek! 

Nem szólt a Mester. A fény és a mámor 
Elrebbent mirhaillatként arcáról 
S lenézett a hegy napos magosából... 

És lenn, ahol a Golgota vet árnyat, 
Látta a méla, néma olajfákat, 
Hol nemsokára lelke holtrabágyad! 
 


