Hirdetések és liturgikus rend
2022. március 20 - 27.
• Csütörtökön (március 24.) szülői értekezletet
tartunk templomunkban az elsőáldozók szülei részére a szentmise után 18.45-kor. Minden szülő megjelenésére számítok, mert ki kell osztanunk az adatlapokat!
• Pénteken (március 25.) a szentmise előtt 17.20-tól
közös keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban. Minél többen vegyünk részt rajta és elmélkedjünk Krisztus Urunk szenvedéséről.
•Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25én 18.00 órakor a Székesegyházban Dr. Veres
András megyéspüspök úr a gyermeket váró és a
gyermekáldásra vágyódó házaspárokért mutatja
be a szentmisét. A szentmise végén a jelenlevő házaspárok külön áldásban részesülhetnek. Mindenkit szeretettel várnak az egész egyházmegye területéről.
• Örömünk mellett nagyon szép és méltó lenne, ha
Nagypénteken a passióban több szólamban énekelhetnénk a közös részeket. Ehhez azonban férfihangra is
szükség van. Örülnénk, ha jelentkeznének férfiak,
akik szívesen rész vennének a passió éneklésében és
szánnak időt a próbákra, mely kedd esténként van a
közösségi házunkban (Lotz K. u. 2-4.). A bátorság is
nagy erény, különösen ha a közösségért tehetek valamit és az Istentől kapott talentumomat kamatoztathatom.
• Hamvazószerdával elkezdtük húsvéti készületünk
Szent Negyvennapját. Ne feledjük, hogy kötelező

hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól.

• Folytatva nagyböjti lemondásunkat, a következő
héten csatlakozunk a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia által meghirdetett szokásos országos tartósélelmiszer gyűjtéshez. Az összegyűjtött
adományokat plébániánk karitászcsoportja juttatja el
a rászorulóknak. Tartósélelmiszer az, ami hűtést nem
igényel, nem romlandó, nem gyümölcs, és bontatlan
csomagolásban kapható (pl. étolaj, rizs, liszt, száraztészta, konzerv, kristálycukor, kakaópor, édesség, és
hasonló csomagolt áruk). Kérjük, hogy ellenőrizzék a
csomagolóanyagon feltüntetett lejárati időt és azt is,
hogy senki ne hozzon házi készítésű élelmiszert! Gyakoroljuk az irgalmasságot!
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.

18.00

Mosonszolnok
† József édesapáért, † József testvérért, valamint † nagyszülőkért és keresztszülőkért
† Hegyi Tiborért, valamint élő és † családtagokért
† Laki Vince férj, édesapa, nagyapáért, † Laki és Fazekas
szülőkért, valamint élő és † testvérekért

Hétfő

7.00
15.00

Isten segítségéért egy nagybeteg számára
Baradits István temetése (új)

Kedd

18.00

† Csaba felnőtt gyermek édesapáért

Szerda

18.00
18.45

† Etelka és János nagyszülőkért, valamint † hozzátartozókért
felnőtt katekézis – Katekizmus (szentségek)

17.00
18.00

IMAÓRA – A Jézus Szíve Családja vezeti
pro populo

17.20
18.00

keresztút
a Rózsafüzér Társulat élő és † tagjaiért

Szombat

18.00

a március hónapban eltemetettekért: Dallos Istvánné
Haszonits Irén, Horváth Gábor Béláné Katona Ibolya,
Lénárt Lajos, Glavinics István Lajos, Baradits István,
Koncs Lajosné Keplinger Janka

Vasárnap

8.00
9.30
11.00
18.00

Mosonszolnok
† Lehmann Tamás felnőtt gyermekért
Orbán család † tagjaiért
† József férj, édesapáért

Vasárnap

8.00
9.30
NAGYBÖJT III. VASÁRNAPJA

Csütörtök
Péntek

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA
(GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY)

11.00

– FÜ

NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA
(Laetare-vasárnap)

