
HIRDETÉSEK 

2021. március 14 – 21. 
 

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 
 

Hétfő  7.00 pro populo 
 

Kedd  18.00 hálából Szűz Mária Szeplőtelen szívéért 
 

Szerda A győri Könnyező Szűz 

Mária – e  

18.00 † József férj, édesapa, nagyapáért 
 

Csütörtök 
 

15.00 

18.00 

Markó Lászlóné Ilona temetése (régi) 

† József férj, édesapáért 
 

Péntek SZT. JÓZSEF, A BOLDOG-

SÁGOS SZŰZ MÁRIA JE-

GYESE – FÜ 

17.15 

18.00 

KERESZTÚT – Karitász csoportunk vezetésével 

† Temesi Antalért, családtagokért, valamint a meg-

fogant magzatokért 
 

Szombat  18.00 † Imre és Borbála szülők, nagyszülőkért 
 

Vasárnap 
NAGYBÖJT V. VASÁR-

NAPJA 
 

(gyűjtés a Szentföld javára) 

8.00 

9.30 

 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† József édesapáért, † József testvérért, valamint † 

nagyszülőkért és keresztszülőkért 

† szülőkért, valamint † családtagokért 

a Fehérvizi család élő és † tagjaiért 

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

• Pénteken (március 19.), 17.15 órától közös keresztúti ájtatosság lesz templomunkban a Kari-

tász csoportunk vezetésével. Ha tudunk, vegyünk részt rajta és elmélkedjünk Krisztus Urunk szen-

vedéséről. 

• Vasárnap (március 21.) a Szentföld javára gyűjtünk, mellyel a szentföldi kegyhelyek fennmara-

dását és felújítását támogatjuk. A perselyadományt erre a célra fordítjuk. 

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

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

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

ben sem március 17-én, sem március 20-21-én nem tartják meg hagyományos módon, vagyis a za-

rándokok részvételével. Viszont március 17-én délelőtt 10 órakor a kispapok asszisztenciájával 

püspöki szentmise lesz a győri Székesegyházban, amelyet az EWTN (Bonum) TV és a Magyar 

Katolikus Rádió egyenes adásban közvetít. Ez mindenkinek jó lehetőség arra, hogy otthonában 

bekapcsolódjon a közös imádságba, ünneplésbe. 



• Előre jelzem, hogy március 28-án, azaz Virágvasárnap gyónási lehetőséget biztosítunk 14.30-

tól az esti szentmise kezdetéig a templomunkban. Ezúttal azonban – Karácsonyhoz hasonlóan – 

csak 2 gyóntató áll majd a bűnbánattartók rendelkezésére az oratóriumban és a sekrestyében. Ha-

marosan kifüggesztek egy gyóntatási rendet, amikor itt leszek a templomban és gyónási lehetősé-

get biztosítok. Azt még nem igazán tudjuk, hogy milyen lesz az idei Húsvétunk, de legyen bűnbánó 

a felkészülésünk az ünnepre. 

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

dolunk, a mostani héthez hasonlóan a következő vasárnapra mindenki, aki le tud mondani, aki tud 

böjtölni, hozzon magával a szentmisére egy pár vagy csomag zoknit, illetve egy darab vagy 

csomag férfi vagy női alsóneműt, amit szíve őszinte szeretetével felajánl egy hajléktalannak, rá-

szorulónak. Azt hiszem, megengedhetjük magunknak – ha képesek vagyunk lemondani valamiről –

, hogy újonnan vásároltat hozzunk. Mi ezt összegyűjtjük és eljuttatjuk mindazoknak, akik rászo-

rulnak. Az utána lévő héten ismét más csekélységet gyűjtünk majd. Gyakoroljuk az irgalmasságot! 

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

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, nagyböjti előkészületét! 

Bodó Zoltán plébános 

Imádság járvány idején 

Testvéreim! Ebben a nehéz időszakban, amikor újra erejét vette a járvány, mely beárnyékolja életünket, kapcsolatainkat; félelemmel és 

aggódással tölti el lelkünket önmagunk és szeretteink iránt, kérjük a mindenható Istent, hogy hallgassa meg kéréseinket, melyeket bűnbá-

nó szívvel terjesztünk elé. 

1. Istenünk, sajnos gyakran éljük úgy az életünket – még ha hívőnek is mondjuk magunkat –, mintha nem lennél, vagy valahonnan a távo-

li Mennyországból figyelnél csak ránk, pedig itt vagy velünk, mellettünk, értünk. Most különösen is arra kérünk, bűnbánó szívvel, hogy 

hallgass meg bennünket és tekints le ránk irgalommal! Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

2. Önzőségünk falat épített magunk köré, mely nem véd meg a vírustól, de elszakít egymástól. Kérünk, gyógyíts ki bennünket hitetlensé-

günkből vagy kishitűségünkből, az önzőségünkből és a bűnből! Indítsd fel szívünkben a Veled való találkozás és az irgalmasságodban 

való bizakodás vágyát, hogy Érted és embertársainkért éljünk. Kérünk Téged… 

3. Talán nem mindig figyelünk oda az intésekre, melyekkel naponta segítenek bennünket felelős vezetőink és az általuk megbízott szak-

emberek, akár a védekezésre, akár az oltásra hívják fel figyelmünket. Most azt kérjük, hogy adj kellő komolyságot és felelősségtudatot, 

ugyanakkor szívünknek békét, mely a Benned való bizalomból táplálkozik, Urunk, életünk forrása, aki értünk adtad önmagadat! Kérünk 

Téged… 

4. Sokak szívében ott a félelem a vírustól, a közösségben való megfertőződés veszélyétől, vagy éppen a vakcinától. Kérünk, hogy érezzék 

közelségedet a magányosak, nyerjenek védelmet általad a veszélyeztettetek és bízzanak a kutatások eredményeiben a kételkedők. Kérünk 

Téged… 

5. Egyre többen szenvednek a járvány okozta különféle bajokban, melyek súlyosabban vagy kevésbé súlyosan rombolják az egészéget. 

Adj, kérünk a szenvedőknek enyhülést, a fertőzötteknek vigasztalást és minden beteg testvérünknek add meg a gyógyulás kegyelmét, 

hogy újra együtt örvendezhessenek szeretteikkel. Kérünk Téged… 

6. Istenünk, ez a járvány sokak vállára nagyobb terhet ró. Ilyenek az orvosok, a nővérek, az egészségügyben dolgozók, de mindazok, akik 

értünk fáradoznak, értünk szolgálnak. Támogasd, kérünk, őket! Adj számukra természetfeletti erőt, rendíthetetlen türelmet és kitartást. 

Kérünk Téged… 

7. Istenünk, nagyon sokan veszítették életüket a járvány következtében. Az áldozatoknak adj örök nyugodalmat és örök világosságot a Te 

országodban! Kérünk Téged… 

Irgalmad bőségében bizakodva folyamodunk Hozzád, mindenható Istenünk, ebben a számunkra kellemetlen, félelemmel, zavartsággal 

teli időszakban. Hallgass meg, bennünket és tekints le ránk, akik Benned bízó lélekkel borulunk le előtted. Gyógyítsd meg a világot, 

újítsd meg az emberiség életét, hogy együtt dicsőíthessünk Téged, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen 

Ti pedig égi pártfogóink járjatok közben értünk: 

Szeplőtelen Szűzanya, a Magyarok Nagyasszony – könyörögj értünk, / Szent József, az ő jegyese és az Egyház őrzője – könyörögj ér-

tünk,/ Szent István király, nemzetünk fővédőszentje – könyörögj értünk,/ Szent László királyunk – könyörögj értünk,/ Boldog Apor Vil-

mos vértanú püspökünk – könyörögj értünk,/ Magyar szentek és boldogok – könyörögjetek értünk,/ Szent Gotthárd püspök, templomunk 

és közösségünk védőszentje – könyörögj értünk,/ Szent Sebestyén vértanú, Szent Rókus és Szent Rozália - könyörögjetek értünk! Ámen. 


