
 

• 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.) farsangvasárnap, amely 

napon az Egyház könyörgő napot tart a világ éhe-

zőiért. Ne feledjük, hogy húshagyó keddel 

(március 1.) lezárul a bálok időszaka. Nagyböjti 

időszakban a kereszt misztériumára irányítjuk tekin-

tetünket és felhagyunk a mulatsággal. Ez nem azt 

jelenti, hogy a keresztény öröm nem marad meg a szí-

vünkben. 

• Hamvazószerdával (március 2.) elkezdjük húsvéti 

készületünk Szent Negyvennapját. Ezen a napon jelöl-

jük meg a megszentelt hamuval a Kedves Testvérek 

homlokát az este 18.00 órakor kezdődő szentmise 

keretében. Aki teheti, vegyen rész ezen a szentmisén 

és hamvazószerdán hamvazkodjon! 

A Magyarországra érvényes böjti fegyelem: 

Böjt és hústól való megtartóztatás van: Hamvazószer-

dán (03. 02.) és Nagypénteken (04. 15.). E napokon a be-

töltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta 

csak háromszor szabad étkezni, és egyszer szabad jóllakni, 

húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem szabad enni. 

Kötelező hústól való megtartóztatás van nagyböjt 

péntekjein a betöltött 14 éves kortól. 

• Pénteken (március 4.) a szentmise előtt 17.20 órá-

tól közös keresztúti ájtatosság lesz templomunk-

ban. Minél többen vegyünk részt rajta és elmélked-

jünk Krisztus Urunk szenvedéséről. 

• Pénteken, szombaton és vasárnap (március 4-5-

6.) tartjuk nagyböjti lelkigyakorlatunkat, melynek 

vezetője Radnics Zoltán SchP, piarista házfőnök, 

tanár. Mindhárom napon (vasárnap is csak) az esti 

szentmise keretében mondja el elmélkedéseit. Buzdí-

tok mindenkit a részvételre! Zoltán atya a szentmisék 

előtt (pénteken, mely egyben elsőpéntek, 17.00-tól, 

szombaton és vasárnap pedig 17.30-tól) gyóntat. 

• Vasárnap (március 6.) elsővasárnap lesz ugyan, de 

nem tartunk szentségimádási órát, hanem mindenkit 

szeretettel hívok és várok az esti szentmisére, hogy 

teljes legyen lelkigyakorlatunk.  

• Nagyböjti lemondásunk akkor lesz igazán érdem-

szerző, ha azt valamilyen nemes célra fordítjuk. Gon-

doljunk idén is a velünk élő hajléktalanokra és rászo-

rulókra! Jó lenne, ha minden héten elhoznánk a temp-

lomba egy jelképes ajándékot, melyet nekik ajánlunk 

fel. Így a következő vasárnapra mindenki, aki le tud 

mondani, aki tud böjtölni, hozzon magával a 

szentmisére egy tetszőleges száraztésztát, amit 

szíve őszinte szeretetével felajánl egy hajléktalannak, 

rászorulónak. Mi ezt összegyűjtjük és karitász csopor-

tunk segítségével eljuttatjuk mindazoknak, akik rá-

szorulnak. Az utána lévő héten ismét más csekélysé-

get gyűjtünk majd, és így lesz ez az idei nagyböjtben 

is. Gyakoroljuk az irgalmasságot! 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Istenünk áldása kísérje mindannyiunk nagyböjti 

útját! 

Bodó Zoltán, plébános 

 

HAMVAZÓSZERDÁN 

HAMVAZKODJUNK! 

Hirdetések és liturgikus rend 

2022. február 27 - március 6.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI VIII. VASÁRNAP 

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† István édesapa, nagyapáért és † családtagokért 

Valentin család † tagjaiért 

Ambrózy Leon Márk keresztelője 

közös szándékra 

Hétfő   7.00 pro populo 

Kedd   18.00 élő és † családtagokért, rokonokért, ismerősökért 

Szerda Hamvazószerda 

  

(szigorú böjt! †††) 

15.00 

18.00 

18.45 

Dallos Istvánné Irén temetése (régi) 

† nagyszülőkért 

felnőtt katekézis – Biblia 

Csütörtök 
  

17.00 

18.00 

SZENTÓRA 

papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek 
†† 

18.00 † keresztszülőkért, valamint minden megfogant magzatért 

– LELKIGYAKORLAT 1. 

Szombat 
  

18.00 Kálmán és Jabarek családok † tagjaiért, valamint † Jenő és 

Antal testvérekért – LELKIGYAKORLAT 2. 

Vasárnap 

NAGYBÖJT I. VASÁRNAPJA 

8.00 

9.30 

11.00 

 

18.00 

Mosonszolnok 

† Bella és Zoltán szülők, nagyszülők, dédszülőkért 

† Kovács Lajos férj, édesapa, nagyapáért halálának 1. évfor-

dulóján 

† szülőkért, nagyszülőkért – LELKIGYAKORLAT 3. 


