
 

• Szerdán (február 16.) folytatjuk felnőtt katekézi-
sünket 18.45-től a közösségi házban, mégpedig a Ka-
tekizmussal (a szentségekkel foglalkozunk). Minden-
kit szeretettel várunk! 

• Vasárnap, (február 27-én és a szombat előesti 
szentmisében) tartjuk a szokásos gyűjtésünket a ka-
tolikus iskolák javára. Kérjük a Kedves Híveket, 
hogy különös figyelmet fordítsanak anyagiakban is 
azokra a katolikus oktatási intézményekre, melyek a 
jövő ifjúságát keresztény szellemben nevelik! Per-
selyadományunkat tehát erre a célra fordítjuk. 

• Vasárnap (február 27.) 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. 

• Vasárnap (február 27.) farsangvasárnap, amely 
napon az Egyház könyörgő napot tart a világ éhe-
zőiért. Imáinkban emlékezzünk meg róluk és a szegé-
nyek iránti érzékenységgel készüljünk a nagyböjti 
időszakra, amikor folytatjuk immáron hagyományos 
gyűjtéseinket a nélkülözők javára. Ne feledjük, hogy 
húshagyó keddel (március 1.) lezárul a bálok 
időszaka. Nagyböjti időszakban a kereszt misztériu-
mára irányítjuk tekintetünket és felhagyunk a mulat-
sággal. Ez nem azt jelenti, hogy a keresztény öröm 

nem marad meg a szívünkben. 

• Már előre jelzem, hogy a nagyböjti lelkigyakorla-
tunk március 4-5-6. lesz. lesz. A lelkigyakorlat veze-
tője Radnics Zoltán SchP piarista házfőnök, ta-
nár lesz. Pénteken, szombaton és vasárnap az esti 
szentmise keretében mondja el elmélkedéseit. Buzdí-
tok mindenkit a részvételre, ezért is időzítettem a hét 
végére lelkigyakorlatunkat! 

• Már csak ez az egy hetünk maradt, hogy kitöltsük a 
kérdőívet, melyet a Ferenc pápa által meghirdetett 
ún. szinodális út alkalmából állítottunk össze az ő 
kérdéseiből kiindulva. 

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 plébániai közösség szolgála-
tát is segíti.  

A kérdőívet 2022. február 28-
ig lehet kitölteni online a http://
www.magyarovar.eplebania.hu/ 
oldalon, de elérhető a facebook 
oldalunkról is, illetve ezen QR-
kód beolvasásával okos eszközön. 
Tisztelettel kérem, hogy minden 
kérdésre válaszoljon, mert így 
kapunk egy egységes képet! 

Hálásan köszönöm, mindazoknak, akik időt szakíta-
nak, szakítottak arra, hogy Egyházunk ezen új útját 
segítsék véleményükkel, hozzáállásukkal, 
(későbbiekben esetleg) tevékeny jelenlétükkel. 

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 20 - 27.  

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 

Hétfő Damiáni Szt. Péter pk és 

egyht. – e 

7.00 pro populo 

Kedd Szt. Péter apostol szék-

foglalása – Ü 

18.00 † Bodnár szülőkért 

Szerda 

Szt. Polikárp pk és vért. – E 

18.00 

  

18.45 

† szülőkért és hozzátartozókért, valamint minden megfo-

gant magzatért 

felnőtt katekézis – katekizmus 

Csütörtök 
Szt. Mátyás apostol – Ü 

17.00 

18.00 

IMAÓRA – Jézus Szíve Családja 

† szülők, nagyszülők dédszülőkért 

Péntek 

  

12.00 

14.00 

18.00 

Fittler Marianna Olga temetése (régi) 

Péterfi Rezső temetése (régi) 

† Papp Lajosné édesanyáért halálának 2. évfordulóján 

Szombat 

  

18.00 a február hónapban eltemetettekért: Pápai Dénesné 

Fülöp Katalin, Strasser János, Gácsi Hanna, Fittler Mari-

anna Olga, Péterfi Rezső 

Vasárnap 

ÉVKÖZI VIII. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† István édesapa, nagyapáért és † családtagokért 

Valentin család † tagjaiért 

közös szándékra 


