
 

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

lesz a közösségi házban 16.00 órától. Mindenkit sze-

retettel várnak! 

• Pénteken (március 18.) a szentmise előtt 17.20-tól 

közös keresztúti ájtatosságot végzünk templo-

munkban a hittanos gyerekek vezetésével. Minél 

többen vegyünk részt rajta és elmélkedjünk Krisztus 

Urunk szenvedéséről. 

• Szeretettel ajánlom a Kedves Testvérek figyelmébe 

a győri Székesegyház nagy kincsének, a vérrel köny-

nyező Szűzanya kegyképének ünnepét. 

Az egyházmegye papságának rekollekcióval egybe-

kötött zarándoklata március 17-én, csütörtökön lesz. 

Az ünnepi, koncelebrált szentmise 11 órakor kezdő-

dik, melynek szónoka 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 éjsza-

kán át tartó virrasztás követ. 

A vasárnapi ünnepi püspöki szentmise 10 óra-

kor kezdődik. Az ünnepi szentmise homíliájában Ma-

rian Adam Waligóra pálos szerzetes (Jasna Góra, 

Częstochowa) szól majd a hívekhez. A zarándokok bú-

csúztatását – szentségimádási óra keretében – 14 óra-

kor lesz. 

Akik részt vesznek a Könnyező Szűzanya Kegyképé-

hez kötődő zarándoklatokon, a szokott feltételekkel 

teljes búcsúban részesülhetnek. Akik betegek vagy 

elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni március 

17-én és 20-án a zarándoklaton, saját templomukban 

is részesülhetnek búcsúban a szokott feltételekkel. 

• Hamvazószerdával elkezdtük húsvéti készületünk 

Szent Negyvennapját. Ne feledjük, hogy kötelező 

hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntek-

jein a betöltött 14 éves kortól. 

• Folytatva nagyböjti lemondásunkat, amikor a ve-

lünk élő hajléktalanokra és rászorulókra is gondo-

lunk, a mostani héthez hasonlóan a következő vasár-

napra mindenki, aki le tud mondani, aki tud böjtölni, 

hozzon magával a szentmisére egy tetszőleges tisz-

tálkodási eszközt (szappan, tusfürdő, fogkefe, fog-

krém), amit szíve őszinte szeretetével felajánl egy haj-

léktalannak, rászorulónak. Mi ezt összegyűjtjük és 

karitász csoportunk segítségével eljuttatjuk mind-

azoknak, akik rászorulnak. Gyakoroljuk az irgalmas-

ságot!  

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a 

betegekért és az elhunytakért! 

Istenünk áldása kísérje mindannyiunk nagyböjti 

útját! 

Bodó Zoltán, plébános 

 

Szent Mihály arkangyal, 

védelmezz minket a küzdelemben; 

a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! 

Esedezve kérjük: 

„Parancsoljon neki az Isten!” 

Te pedig, mennyei seregek vezére, 

a sátánt és a többi gonosz szellemet, 

akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, 

Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! 

Ámen.  

Hirdetések és liturgikus rend 

2022. március 13 - 20.  

Vasárnap 

NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA 

8.00 

9.30 

  

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† nagyszülőkért, valamint † Erazma és Katalin szerzetes-

nővérekért 

† szülőkért és nagyszülőkért 

† Mészáros Imréért halálának 1. évfordulóján 

Hétfő   7.00 pro populo 

Kedd   18.00 † Székelyhidi Lászlónéért és † hozzátartozókért 

Szerda 
  

18.00 

18.45 

† nagyszülőkért 

felnőtt katekézis – Biblia 

Csütörtök 
  

17.00 

18.00 

IMAÓRA – A Jézus Szíve Családja vezeti 

† József férj, édesapa, nagyapáért 

Péntek 
†† 

17.20 

18.00 

keresztút 

† Rozália és Attila szülők, nagyszülőkért 

Szombat SZENT JÓZSEF, A BOLDOG-

SÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYE-

SE – FÜ 

18.00 † Nyitrai József és Makó Mária szülőkért 

  

Vasárnap 

NAGYBÖJT III. VASÁRNAP-

JA 

8.00 

9.30 

  

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† József édesapáért, † József testvérért, valamint † nagy-

szülőkért és keresztszülőkért 

† Hegyi Tiborért, valamint élő és † családtagokért 

† Laki Vince férj, édesapa, nagyapáért, † Laki és Fazekas 

szülőkért, valamint élő és † testvérekért  


