
HIRDETÉSEK 

2021. március 7 – 14. 
 

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 
 

Hétfő 
 

7.00 

13.00 

† Érdi Margitért 

Domján László temetése 
 

Kedd  18.00 † Katalin édesanyáért (Kelemen Imréné) 
 

Szerda 
 

14.00 

18.00 

Szabó Imre temetése (új) 

† Ilona és Lajos szülőkért 
 

Csütörtök 

 

13.00 

18.00 

Banyár Istvánné Anna temetése (régi) 

hálából gyógyulás kegyelméért, férjért, barátokért, 

lelkipásztorokért, imatársakért 
 

Péntek 
böjti nap! 

17.15 

18.00 

KERESZTÚT 

† Ferenc férjért 
 

Szombat 
 

18.00 † Kálmán és Jabarek család † tagjaiért, † Jenő és An-

tal testvérekért 
 

Vasárnap 

NAGYBÖJT IV. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.30 

11.00 

 

12.00 

 

18.00 

Mosonszolnok 

† Klára édesanyáért és † Lajos édesapáért 

† nagyszülőkért, valamint † Erazma és Katalin ked-

vesnővérekért 

Kovács Marcell, Eichinger Annabella Szófia és Mu-

szik Regina keresztelője 

† József férj, édesapa, nagyapa, dédapáért 

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

A múlt vasárnapi gyűjtésünk eredményeként templomunkban 223 865 forinttal a Szent Ke-

reszt-kápolnában 15 940 forinttal támogattuk a katolikus oktatási intézményeinket. Hálás szív-

vel köszönjük adományaikat és Isten fizessen vissza százszorosan minden jószándékú adakozónak! 

• Pénteken (március 5.), 17.15 órától közös keresztúti ájtatosság lesz templomunkban. Ha sze-

mélyesen nem is veszünk részt rajta, de otthonainkban is elvégezhetjük és elmélkedjünk Krisztus 

Urunk szenvedéséről. 

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

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

• Tisztelettel jelzem, hogy elkezdődött a beiratkozás a mosonmagyaróvári Piarista Általános 

Iskola első osztályába az intézmény weboldalán. A piarista iskola iránt érdeklődő szülők meg-



ismerkedhetnek az iskolával, ha ellátogatnak a www.movar.piarista.hu weboldalra. Bővebb tá-

jékoztató a hirdetőtáblán olvasható. 

• A járványhelyzet súlyosbodása miatt a győri Vérrel Könnyező Szűzanya búcsúünnepét az 

idei évben sem március 17-én, sem március 20-21-én nem tudják megtartani hagyományos 

módon, zarándokok részvételével. Viszont március 17-én délelőtt 10 órakor a kispapok asz-

szisztenciájával püspöki szentmise lesz a győri Székesegyházban, amelyet az EWTN (Bo-

num) TV és a Magyar Katolikus Rádió egyenes adásban közvetít. Ez egy jó lehetőség 

azoknak, akik szívesen részt vettek volna személyesen a Győri Egyházmegye ezen kiemelkedő 

ünnepén és ebben az időpontban otthonukban be tudnak csatlakozni az ünnepbe. 

• Folytatva nagyböjti lemondásunkat, a következő héten csatlakozunk a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia által meghirdetett szokásos országos tartósélelmiszer gyűjtés-

hez. Az összegyűjtött adományokat plébániánk karitászcsoportja juttatja el a rászorulóknak. 

Tartósélelmiszer az, ami hűtést nem igényel, nem romlandó, nem gyümölcs, és bontatlan 

csomagolásban kapható (pl. étolaj, rizs, liszt, száraztészta, konzerv, kristálycukor, kakaópor, 

édesség, és hasonló csomagolt áruk). Kérem, hogy ellenőrizzék a csomagolóanyagon feltünte-

tett lejárati időt. Házi készítésű élelmiszert most ne hozzanak! Gyakoroljuk az irgalmasságot! 

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

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, nagyböjti előkészületét! 

Bodó Zoltán plébános 

 

 

http://www.movar.piarista.hu/

