
 

• Vasárnap (február 13.) a Rozália-kör találkozója 

lesz a közösségi házban 16.00 órától. Mindenkit szere-

tettel várnak! 

• Szerdán (február 16.) folytatjuk felnőtt katekézi-

sünket a 18.45-től közösségi házban, mégpedig a há-

zasság hete témában. Mindenkit szeretettel várunk! 

• Február 27-én (vasárnap.) este 18.00 órakor ismét 

közös szándékra mutatunk be szentmisét. Aki valami-

lyen okból már nem tudott ebben az időszakban szent-

misét felajánlani élő vagy elhunyt szeretteiért, esetleg 

egyéb szükséglet miatt szeretne szentmisét felajánla-

ni (pl. egészségért, műtét sikeréért, felgyógyulásért, 

éhezőkért, szegény sorsú embertársainkért, jó szán-

dékra stb.), megteheti, ha a hátsó intenciós pulpitus-

nál a borítékra ráírja a kért szándékot és a csendes 

mise díját (1500Ft) beleteszi a borítékba, majd a borí-

tékot bedobja a pulpituson található nyílásba. Ezen a 

szentmisén az összes szándékot bemondjuk és ezekért 

végezzük szentmisénket. 

• Február 19-én, szombaton nyílt napot tart a 

győri Brenner János Papnevelő Intézet azon fi-

úknak, férfiaknak, akik a papság iránt érdek-

lődnek. A délelőtt során bemutatják a képzést, a hét-

köznapok és az ünnepek programjait. Lesz lehetőség 

kiscsoportos beszélgetésekre és közös imádságra. Je-

lentkezés és bővebb információ a www.bjhf.hu oldalon 

található. 

• 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 vá-

laszoljon, 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 mindannyiunk életét, mun-

káját, avagy tanulását az előttünk álló héten! 

Bodó Zoltán, plébános 

 

Hirdetések és liturgikus rend 

2022. február 13 - 20.  

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 

Hétfő Szt. Cirill szerz. és Szt. 

Metód pk., Európa társ-

védőszentjei – Ü 

7.00 Albertzky, Lévai és Rajsz családok élő és † tagjaiért 

Kedd 
  

18.00 † Erzsébet és Ferenc nagyszülőkért, valamint † családtago-

kért 

Szerda 
  

18.00 

18.45 

† Alajos férj, édesapa, nagyapáért 

felnőtt katekézis – házasság hete 

Csütörtök 

A szervita rend hét alapító-

ja – e 

17.00 

18.00 

  

  

IMAÓRA – Jézus Szíve Családja 

† Franciska édesanya nagymamáért, élő édesanyáért és 

nagybácsiért, † Erzsébet nagynéniért, valamint élő és † csa-

ládtagokért 

Péntek   18.00 † András édesapa, nagyapáért 

Szombat 
  

18.00 † Katalin édesanya nagymamáért, valamint a Szabó család 

élő és † tagjaiért 

Vasárnap 

ÉVKÖZI VII. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Terézia dédmamáért és † leszármazottjaiért 

† Mária édesanyáért 

Kertics és Ballabás családok élő és † tagjaiért 

  

http://www.bjhf.hu

