
HIRDETÉSEK 

2021. március 21 – 28. 
 

Vasárnap 

NAGYBÖJT V. VA-

SÁRNAPJA 
 

(gyűjtés a Szentföld javára) 

8.00 

9.30 

 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† József édesapáért, † József testvérért, vala-

mint † nagyszülőkért és keresztszülőkért 

† szülőkért, valamint † családtagokért 

a Fehérvizi család élő és † tagjaiért 
 

Hétfő  7.00 pro populo 
 

Kedd  18.00 † Csaba felnőtt gyermekért 
 

Szerda 

 

15.00 

18.00 

Iván Dénes és Iván Csaba temetése (régi) 

† Nagy Margitért és testvére † József áldozópa-

pért 
 

Csütörtök URUNK SZÜLETÉS-

ÉNEK HÍRÜLADÁSA 

(GYÜMÖLCSOLTÓ 

BOLDOGASSZONY) – 

FÜ 

16.30 

18.00 

Mosonszolnok 

a rózsafüzér-társulat élő és † tagjaiért 
 

Péntek 
 

17.15 

18.00 

KERESZTÚT 

† Imre testvér, sógor, nagybácsiért 
 

Szombat 

 

18.00 a március hónapban eltemetettekért: Luk-

csics Endre, Horváth László, Domján László, 

Szabó Imre, Banyár Istvánné Szabó Anna, 

Markó Lászlóné Juhász Ilona, Walke Károlyné 

Lovász Magdolna, Füzi János, Kovács Lajos, 

Iván Dénes és Csaba, Kecskeméti Marianna, 

Méri Imre, Farkas Ferencné 
 

Vasárnap URUNK SZENVEDÉS-

ÉNEK VASÁRNAPJA, 

 

VIRÁGVASÁRNAP 

8.00 

10.00 

14.30 

18.00 

Mosonszolnok 

† Lehmann Tamás gyermekért 

GYÓNTATÁS 

† Mária nagymamáért 

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

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

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

• Pénteken (március 26.), 17.15 órától közös keresztúti ájtatosság lesz templomunkban. 

Ha tudunk, vegyünk részt rajta és elmélkedjünk Krisztus Urunk szenvedéséről. 

• Vasárnap (március 28.) Virágvasárnap lesz. Ekkor emlékezünk meg Jézus bevonulásá-

ról Jeruzsálembe, amikor hozsannázó tömeg köszöntötte. Ezen a napon a 11 órai szentmise 

elmarad, mert mindenkit szeretettel hívok és várok az ünnepi szentmisére, mely 10.00 óra-

kor kezdődik barkaszenteléssel. A járványhelyzet miatt azonban minden itt a templomban 

lesz. Ha személyesen nem is veszünk rész ezen a szentmisén, otthonainkban is igyekezzünk 

minél inkább ráhangolódni a Nagyhét eseményeire. 



• Ugyancsak Virágvasárnap, az előző évhez hasonlóan, nagy szeretettel ajánlom fel a Ked-

ves Testvéreknek a húsvéti szentgyónás elvégzésének lehetőségét templomunkban 

délután 14.30-tól az esti szentmise kezdetéig. Karácsonyhoz hasonlóan csak 2 gyóntató áll 

majd a bűnbánattartók rendelkezésére az oratóriumban és a sekrestyében. A faliújságon 

azonban találunk egy gyóntatási rendet, amikor én leszek itt a templomban és gyónási lehe-

tőséget biztosítok. Azt még nem igazán tudjuk, hogy milyen lesz az idei Húsvétunk, de le-

gyen bűnbánó a felkészülésünk az ünnepre. A hittanosok is végezzék el a kötelező hús-

véti gyónásukat!  

• Hamvazószerdával elkezdtük húsvéti készületünk Szent Negyvennapját. Ne feledjük, 

hogy kötelező hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves 

kortól. 

• Folytatva nagyböjti aktív előkészületünket gondoljunk továbbra is a velünk élő hajlékta-

lanokra és más rászorulókra! Mivel közeledik Húsvét ünnepe és utolsó nagyböjti gyűjtésünk 

lesz a jövő vasárnapon, éppen ezért mindenki, aki le tud mondani, aki tud böjtölni, 

hozzon magával a szentmisére egy „édes” szeretetcsomagot (kávé, tea, teasüte-

mény, csokoládé, keksz, stb.), amit szíve őszinte szeretetével felajánl egy hajléktalannak, 

illetve olyan valakinek, aki ezt nem tudja biztosítani önmaga vagy családja számára. Mi ezt 

összegyűjtjük és karitász csoportunk segítségével eljuttatjuk a hajléktalanszállónak, vala-

mint a családok átmeneti otthonának és a gyermekek átmeneti otthonának, és mindazok-

nak, akikről már korábbról is gondoskodunk. Gyakoroljuk továbbra is 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 lel-

künket önmagunk és szeretteink iránt, kérjük a mindenható Istent, hogy hallgassa meg kéréseinket, melyeket bűnbánó szívvel terjesztünk elé. 

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

gyelnél 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 hitetlenségünkből vagy kishitűsé-

günkből, az önzőségünkből és a bűnből! Indítsd fel szívünkben a Veled való találkozás és az irgalmasságodban való bizakodás vágyát, hogy Érted és embertár-

sainkért éljünk. Kérünk Téged… 

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

zésre, 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 magá-

nyosak, 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 szenve-

dőknek enyhülést, a fertőzötteknek vigasztalást és minden beteg testvérünknek add meg a gyógyulás kegyelmét, hogy újra együtt örvendezhessenek szeretteik-

kel. 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 dicsőít-

hessünk 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 értünk,/ Szent István ki-

rály, nemzetünk fővédőszentje – könyörögj értünk,/ Szent László királyunk – könyörögj értünk,/ Boldog Apor Vilmos 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. 


