
 

• Szerdán (február 2.), Urunk bemutatása 

(Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepén, este 18.00 

órakor kezdődik a szentmise, melyben megtartjuk a 

gyertyaszentelő körmenetet. 

• Csütörtökön (február 3.), elsőcsütörtök lévén, 

szentségimádási órát tartunk templomunkban 

17.00 órától papi és szerzetesi hivatásokért könyö-

rögve, majd ezt követően a szentmisénket is erre a 

szándékra ajánljuk fel. Érezzük kötelességünknek a 

hivatásokért való könyörgést! 

• Csütörtökön (február 3.), Szent Balázs püspök és 

vértanú emlékezetével kapcsolatban, Balázs-

áldásban részesítjük a Kedves Testvéreket. Ezt a 

szentelményt a következő vasárnap is kiszolgáltatjuk 

közösségileg minden szentmise után. 

Mik a szentelmények? A szentelmények szent jelek, 

amelyek az Egyház könyörgése által kegyelmet közve-

títenek. 

• Pénteken (február 4.) elsőpéntek lesz. A szentmise 

előtt 17.00 órától gyónási lehetőséget biztosítok 

egészen a szentmise kezdetéig. Használjuk ki ezt a 

lehetőséget! 

• Vasárnap (február 6.), elsővasárnap lévén, szent-

ségimádási órát tartunk templomunkban 16.30 órá-

tól. Ezt megelőzően rózsafüzér titokcsere lesz. 

• Február 9-én (szerda) a Lourdes-i Boldogságos 

Szűz Mária emléknapjával (02.11.) kapcsolatban, 

mely egyben a Betegek Világnapja, az esti szentmisé-

ben kiszolgáltatjuk a Betegek szentségét mind-

azon beteg, illetve idős testvéreinknek, akik jelentkez-

nek a szentség felvételre és kérik. Jelentkezni február 

7-ig lehet a plébánián vagy a sekrestyében megtalál-

ható jelentkezési lappal. Benkó Attila kórházlel-

kész lesz a szentmise főcelebránsa és vele szolgáltat-

juk ki a szentséget. 

• Szentatyánk, Ferenc pápa, meghirdette a két évig 

tartó ún. szinodális utat. Ennek első és legalapvetőbb 

lépése az egyházközségeknél kezdődik, vagyis kíván-

csi a hívek véleményére. Ezért az ő témáiból, kérdése-

iből kiindulva állítottunk össze egy anonim kérdőívet, 

melynek kitöltésével segíthetjük ennek az új útnak 

kialakulását, munkáját. 

Ez a kérdőív nagyszerű alkalom arra, hogy kifejezzük 

véleményünket a felsorolt témákban, ugyanakkor 

nemcsak a Szentatyát, hanem a plébános és munka-

társai, valamint az egész plébáni-

ai közösség szolgálatát is segíti.  

A kérdőívet 2022. február 28-ig 

áll módjában kitölteni online a 

www.magyarovar.eplebania.hu 

oldalon, de elérhető a Facebook 

oldalunkról is, illetve ezen QR-

kód beolvasásával. Tisztelettel 

kérem, hogy minden kérdésre válaszoljon, mert így 

kapunk egy egységes képet. 

Hálásan köszönöm, hogy időt szakít arra, hogy Egyhá-

zunk ezen új útját segítse véleményével, hozzáállásá-

val, (későbbiekben esetleg) tevékeny jelenlétével. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mind-

annyiunk életét, munkáját, 

avagy tanulását az előt-

tünk álló héten! 

Bodó Zoltán, plébános 

Hirdetések és liturgikus rend 

2022. január 30 - február 6.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI IV. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

Suri család † tagjaiért 

hivatásokért 

Balogh Liliána Eszter keresztelője 

† Olga és Ferenc szülők, nagyszülőkért 

Hétfő Bosco Szt. János áldp. – E 7.00 Győrik család † tagjaiért 

Kedd   18.00 † Mária és János keresztszülőkért 

Szerda 
Urunk bemutatása 

(Gyertyaszentelő Boldog-

asszony) – Ü 

14.00 

15.00 

18.00 

18.45 

Pápai Dénesné Katalin temetése (régi) 

Strasser János temetése (régi) 

† Károly férj, édesapáért halálának évfordulóján 

felnőtt katekézis – Biblia 

Csütörtök Szt. Balázs pk. és vért., v. 

Szt. Anszgár (Oszkár) pk. – e 

17.00 

18.00 

SZENTÓRA 

papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek 

  

17.00 

18.00 

GYÓNTATÁS 

Kollmann, Temesi és Szemes családok † tagjaiért, vala-

mint a megfogant magzatokért 

Szombat Szt. Ágota szűz és vért. – E 18.00 † Judit feleség, édesanya, nagymamáért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI V. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

16.30 

18.00 

Mosonszolnok 

† Tamás gyermekért és † Dezső férj, édesapáért 

betegekért 

SZENTÓRA 

† Márta és Jenő szülőkért, valamint † László testvérért 


