
HIRDETÉSEK 

2021. március 28 – április 4. 
 

Vasárnap 

VIRÁGVASÁRNAP 

8.00 

10.00 

14.30 

18.00 

Mosonszolnok 

† Lehmann Tamás gyermekért 

GYÓNTATÁS 

† Mária nagymamáért 
 

Hétfő 

Nagyhétfő 

7.00 

12.00 

13.00 

15.00 

 

pro populo 

Kecskeméti Marianna temetése (régi) 

Méri Imre temetése (régi) 

Farkas Ferencné Teréz temetése (régi) 
 

Kedd 

Nagykedd 

17.00 

18.00 

18.30 

GYÓNTATÁS 

† Ferenc férj, édesapa, nagyapáért 

GYÓNTATÁS 
 

Szerda 

Nagyszerda 

17.30 

18.00 

18.30 

GYÓNTATÁS 

ad intentionem dantis 

GYÓNTATÁS 
 

Csütörtök 

NAGYCSÜTÖRTÖK 

16.30 

18.00 

Mosonszolnok 

SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉ-

KÉRE – a szentatyáért, püspökünkért, papo-

kért, kispapokért, papi és szerzetesi hivatáso-

kért 
 

Péntek 
NAGYPÉNTEK 

SZIGORÚ BÖJT!!! 

9.00 

15.00 

17.00 

KERESZTÚT 

AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE 

Mosonszolnok 
 

Szombat NAGYSZOMBAT 

A CSEND NAPJA 

15.30 

17.30 

Mosonszolnok 

A HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA 
 

Vasárnap 

HÚSVÉT-

VASÁRNAP 
 

KRISZTUS FELTÁMA-

DÁSA 

8.00 

9.30 

11.00 

 

12.00 

 

18.00 

Mosonszolnok 

pro populo 

† Anna és László szülőkért, valamint élő és † 

hozzátartozókért 

Farkas Annabell, Batyanek Roland, Ármin és 

Zétény keresztelője 

† Szalai Géza és fia Alajosért 

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

• Templomunkban a múlt heti szentföldi gyűjtésre 125 360 Ft-ot, a Szent Kereszt-

kápolnában pedig 10 250 Ft-ot adakoztak a Kedves Testvérek. Hálás szívvel köszönöm 

nagylelkű adományaikat. 

• Virágvasárnap, az előző évekhez hasonlóan, nagy szeretettel ajánlom fel a Kedves Test-

véreknek a húsvéti szentgyónás elvégzésének lehetőségét templomunkban délután 



14.30-tól az esti szentmise kezdetéig. Most csak 2 gyóntató áll majd a bűnbánattartók ren-

delkezésére az oratóriumban és a sekrestyében. Az előttünk álló héten is kínálok még gyó-

nási lehetőséget, de inkább használjuk ki a vasárnap délutánt. Legyen bűnbánó a felkészü-

lésünk Húsvét szent ünnepére. A hittanosok is végezzék el a kötelező húsvéti gyóná-

sukat!  

• Csütörtökön kezdődik a Szent Háromnap. Nagycsütörtökön az Utolsó Vacsora em-

lékezetére bemutatott szentmise 18 órakor kezdődik. Jézus az utolsó vacsorán alapította 

legnagyobb ajándékát, az Oltáriszentséget. A szentmise után lehetőség lesz csendes 

virrasztásra 19.30-ig, melyben Urunkkal virrasztunk az Olajfák hegyén. 

• Nagypénteken elmarad idén is a városi keresztút a járványhelyzet miatt, de templo-

munkban délelőtt 9.00 órakor lesz keresztút. Urunk kereszthalálára a 15.00 órakor 

kezdődő szertartásban emlékezünk. Ne feledjük, hogy SZIGORÚ BÖJT van ezen a napon, 

a hívő felnőtt (18-60 év) legfeljebb háromszor étkezik, és csak egyszer lakik jól, továbbá sen-

ki sem fogyaszt húsételt 14 éves kortól. 

• Nagyszombat napján lehetőség lesz reggel 8-tól a szentsír látogatására. 

• Ugyancsak Nagyszombaton 14.30 órakor tartunk ételszentelést a templom előtti ke-

resztnél, illetve a húsvéti vigília végén, valamint vasárnap a szentmisék végén a templom-

ban. 

• A Húsvét Vigília szertartása szombaton 17.30-kor kezdődik, idén azonban nem lesz 

keresztelő a szertartásban és körmenet sem a szertartás után. 

• Nagycsütörtöktől Húsvét keddjét bezárólag (április 1-6.) nem lesz ügyfélfogadás a plébáni-

án. Kezdés április 7., szerda, 9.00. 

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

Isten áldásával, és bűnbánó lelkülettel járjuk nagyheti utunkat, hogy kegyelemtel-

jes Húsvétot ünnepelhessünk! 

Bodó Zoltán plébános 


