
 

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

ségimádási órát tartunk templomunkban 16.30 órá-

tól. Ezt megelőzően rózsafüzér titokcsere lesz. 

• Szerdán (február 9.) a Lourdes-i Boldogságos Szűz 

Mária emléknapját megelőzően, mely egyben a Bete-

gek Világnapja, az esti szentmisében kiszolgáltatjuk 

a Betegek szentségét mindazon beteg, illetve idős 

testvéreinknek, akik jelentkeznek a szentség felvétel-

re és kérik. Jelentkezni február 7-ig (hétfő) délig lehet 

a plébánián vagy a sekrestyében megtalálható jelent-

kezési lappal. Benkó Attila kórházlelkész lesz a 

szentmise főcelebránsa és vele szolgáltatjuk ki a 

szentséget. 

• Csütörtökön (február 10.) lesz megtartva a felnőtt 

katekézis szerda helyett 18.45-től a közösségi ház-

ban. Mindenkit szeretettel várunk! Most a katekiz-

mussal foglalkozunk. 

•Pénteken (február 11.) nem lesz szentmise és 

ügyfélfogadás sem a plébánián. 

• 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 ezt a folyamatot, 

ugyanakkor a plébános és munkatársai, valamint az 

egész plébániai közösség szolgálatát is.  

A kérdőívet 2022. február 28-ig lehet 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 sza-

kít arra, hogy Egyházunk ezen új 

útját segítse véleményével, hozzá-

állásával, (későbbiekben esetleg) 

tevékeny jelenlétével. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, mun-

káját, avagy tanulását az előttünk álló héten! 

Bodó Zoltán, plébános 

 

Hirdetések és liturgikus rend 

2022. február 6 - 13.  

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 

Hétfő   7.00 hálából 

Kedd Emiliáni Szt. Jeromos 

hitv. v. Bakhita Szt. Jozefi-

na szűz – e 

18.00 † Karolina és József szülőkért 
  

Szerda 
  

18.00 † Kelemen Imréné halálának 1. évfordulóján – Betegek ke-

netének kiszolgáltatása 

Csütörtök 

Szt. Skolasztika szűz – E 

17.00 
18.00 

  
18.45 

IMAÓRA – Jézus Szíve Családja 
a HOSPICE házért, az ápolókért, a betegekért, a segítőkért 

és támogatókért 
felnőtt katekézis – katekizmus 

Péntek a Lourdes-i Boldogságos 

Szűz Mária – e 
  NEM LESZ SZENTMISE 

Szombat 

  

18.00 † Babos Béla édesapa, nagyapáért halálának 1. évforduló-

ján, † Erzsébet édesanya, nagymamáért, valamint élő és † 

családtagokért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI VI. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
Bánlaki és Végh családok élő és † tagjaiért 
† Wasztl Annáért 
† Anna feleség, édesanya, nagymamáért halálának 1. évfor-

dulóján 


