
 

• A múlt vasárnapi gyűjtésünk eredményeként templo-
munkban 234 795 forinttal a Szent Kereszt-
kápolnában 12 200 forinttal támogattuk a katolikus ok-
tatási intézményeinket. Hálás szívvel köszönjük adományai-
kat és Isten fizessen vissza százszorosan minden jószándékú 
adakozónak! 

• A héten lesz a tavaszi kántorböjt, melynek lényege, hogy 
az előttünk álló hét szerdáján, péntekén és szombatján 
szigorú böjtöt tartunk, melyet felajánlhatunk ezúttal az 
orosz-ukrán békéért, de természetesen más szándékra is (pl. 
plébániai közösségünk családjaiért, lelki megújulásáért 
stb.).  

A kántorböjt pontos böjti fegyelme: 

- szerdán és pénteken szigorú böjt van: 3-szor lehet étkezni, 
1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell, 
- szombaton enyhített böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer 
lehet jóllakni és húsfélét egyszer lehet fogyasztani, 
- fontos eleme az őszinte szentgyónás (ha szükséges), 
- lehetőség szerint vegyünk részt szentmisén, 
- többet imádkozzunk és gyakoroljuk az irgalmasság csele-
kedeteit! 

• Pénteken (március 11.) a szentmise előtt 17.20-tól közös 
keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban. Minél 
többen vegyünk részt rajta és elmélkedjünk Krisztus Urunk 
szenvedéséről. 

• Hamvazószerdával elkezdtük húsvéti készületünk Szent 
Negyvennapját. Ne feledjük, hogy kötelező hústól való 
megtartóztatás van nagyböjt péntekjein a betöltött 14 
éves kortól. 

• Szombaton (március 12., a tavaszi kántorböjt záró napja) 
a korábbi évekhez hasonlóan „éjszakai” szentgyónás és 
szentségimádás lesz templomunkban. Ez azt jelenti, hogy 
a szentmise után kihelyezzük az Oltáriszentséget és 20:30
-ig gyóntatok. Egyedülálló lehetőség ez azoknak, akik a hét-
köznapokban később fejezik be munkájukat és lehetőség 
arra, hogy tiszta lélekkel éljék meg a nagyböjti időszakot. 
Ilyenkor nemcsak szentgyónásra, de lelki beszélgetésre is 

lesz lehetőség kb. fél órában. A csendes szentségimádást 
pedig minél többen ajánlják fel a békéért! Mindenkit szere-
tettel várok! 

• Szeretettel ajánlom a Kedves Testvérek figyelmébe a győri 
Székesegyház nagy kincsének, a vérrel könnyező Szűzanya 
kegyképének ünnepét. 

Az egyházmegye papságának rekollekcióval egybekötött 
zarándoklata március 17-én, csütörtökön lesz. Az ünnepi 
koncelebrált szentmise 11 órakor kezdődik, melynek szóno-
ka Marian Adam Waligóra pálos szerzetes (Jasna Góra, 
Częstochowa) lesz. 

A hívek zarándoklatára március 19-20-án kerül sor. 
Szombaton 18 órakor püspöki szentmise nyitja meg a 
hívek zarándoklatát, melyet egész éjszakán át tartó virrasz-
tás követ. 

A vasárnapi ünnepi püspöki szentmise 10 órakor kez-
dődik. Az ünnepi szentmise homíliájában Marian Adam 
Waligóra pálos szerzetes (Jasna Góra, Częstochowa) szól 
majd a hívekhez. A zarándokok búcsúztatását – szentség-
imádási óra keretében – 14 órakor lesz. 

Akik részt vesznek a Könnyező Szűzanya Kegyképéhez kö-
tődő zarándoklatokon, a szokott feltételekkel teljes búcsú-
ban részesülhetnek. Akik betegek vagy elfoglaltságuk miatt 
nem tudnak részt venni március 17-én és 20-án a zarándok-
laton, saját templomukban is részesülhetnek búcsúban a 
szokott feltételekkel. 

• Folytatva nagyböjti lemondásunkat, amikor a velünk élő 
hajléktalanokra és rászorulókra is gondolunk, a mostani 
héthez hasonlóan a következő vasárnapra mindenki, aki 
le tud mondani, aki tud böjtölni, hozzon magával a 
szentmisére egy tetszőleges konzervet (hal, máj, hús, 
készétel), amit szíve őszinte szeretetével felajánl egy hajlék-
talannak, rászorulónak. Mi ezt összegyűjtjük és karitász 
csoportunk segítségével eljuttatjuk mindazoknak, akik rá-
szorulnak. Gyakoroljuk az irgalmasságot! 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a bete-

gekért és az elhunytakért! 

Istenünk áldása kísérje mindannyiunk nagyböjti út-

ját! 

Bodó Zoltán, plébános 

Hirdetések és liturgikus rend 

2022. március 6 - 13.  

Vasárnap 

NAGYBÖJT I. VASÁR-

NAPJA 

8.00 

9.30 

11.00 

  

18.00 

Mosonszolnok 

† Bella és Zoltán szülők, nagyszülők, dédszülőkért 

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

lóján 

† szülőkért, nagyszülőkért 

Hétfő 
  

7.00 

11.00 

pro populo 

Horváth Gábor Béláné Ibolya temetése (új) 

Kedd 
  

18.00 Hallamann és Schmidt családok † tagjaiért, valamint † Mária 

keresztanyáért 

Szerda 

  

13.00 

18.00 

  

18.45 

Lénárt Lajos temetése (új) 

† Katalin és László szülőkért, † Emil testvérért, valamint † 

Katalin és János, Erzsébet és László nagyszülőkért 

felnőtt katekézis – Katekizmus (liturgia) 

Csütörtök 

  

13.00 

17.00 

18.00 

Glavinics István Lajos temetése (régi) 

IMAÓRA – A Jézus Szíve Családja vezeti 

† Árvai Lajos és felesége Ilonáért, valamint † családtagokért 

Péntek 

†† 

18.00 hálából a gyógyulás kegyelméért és mindazokért, akik segítet-

tek benne: férjért, lelkipásztorokért, családért, barátokért, ima-

közösségért 

Szombat  18.00 † Ferenc férjért 

Vasárnap 

NAGYBÖJT II. VASÁR-

NAPJA 

8.00 

9.30 

  

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† nagyszülőkért, valamint † Erazma és Katalin szerzetesnővé-

rekért 

† szülőkért és nagyszülőkért 

† Mészáros Imréért halálának 1. évfordulóján 


