
 

• Pénteken (április 1.) a szentmise előtt 17.20-tól 

közös keresztúti ájtatosságot végzünk templo-

munkban, ez alkalomból a karitász csoportunk tag-

jai vezetésével. Minél többen vegyünk részt rajta és 

elmélkedjünk Krisztus Urunk szenvedéséről. 

• Pénteken (április 1.) ugyan elsőpéntek lesz, de 

gyónási lehetőséget csak elsőszombaton 17.00 

órától, illetve a következő pénteken (április 8.) 17.00 

órától tudok biztosítani a szentmise kezdetéig. 

• Vasárnap (április 3.) a Szentföld javára gyűj-

tünk, mellyel a szentföldi kegyhelyek fennmaradását 

és felújítását támogatjuk. A perselyadományt erre a 

célra fordítjuk. 

•Vasárnap (április 3.), elsővasárnap lévén szent-

ségimádási órát tartunk templomunkban 16.30-tól, 

melyre mindenkit nagy szeretettel várok. Ezt megelő-

zően lesz a rózsafüzér titokcsere. 

• Hamvazószerdával elkezdtük húsvéti készületünk 

Szent Negyvennapját. Ne feledjük, hogy kötelező 

hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntek-

jein a betöltött 14 éves kortól. 

• Virágvasárnap (április 10.), az előző évekhez ha-

sonlóan, nagy szeretettel ajánlom fel a Kedves Testvé-

reknek a húsvéti szentgyónás elvégzésének lehe-

tőségét templomunkban délután 14.30-tól az esti 

szentmise végéig. Ezen a délutánon több atya áll a 

hívek rendelkezésére. Használjuk ki ezt az egyedülál-

ló lehetőséget! A hittanosok is ekkor végzik el a 

kötelező húsvéti gyónásukat! 

• Idén is megszervezzük missziós jelleggel városi ke-

resztutunkat 2022. április 15-én, azaz Nagypénte-

ken. Mivel munkaszüneti nap, ezért a keresztút dél-

előtt 9 órakor indul a magyaróvári templomból vá-

rosközponton át a mosoni templomba. Az mosoni hí-

veknek lehetőségük lesz a mosoni posta előtti megálló-

ból 8.30-kor autóbusszal érkezni Óvárra. A keresztút 

végeztével, kb. 11.10-kor pedig a magyaróvári híveket 

hozza vissza az autóbusz szintén a mosoni posta előtti 

megállóból Magyaróvárra. Imádkozzunk együtt és 

tegyünk tanúságot Krisztusról, aki értünk szenvedett! 

• 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 pár vagy csomag 

zoknit, illetve egy darab vagy csomag férfi vagy 

női alsóneműt, amit szíve őszinte szeretetével fel-

ajánl egy hajléktalannak, rászorulónak. Kérjük, hogy 

újonnan vásároltat legyen. Mi ezt összegyűjtjük és 

karitász csoportunk segítségével eljuttatjuk mind-

azoknak, akik rászorulnak. Az utána lévő héten ismét 

más csekélységet gyűjtünk majd. Gyakoroljuk az ir-

galmasságot!  

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 27 - április 3.  

Vasárnap 

NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA 

(Laetare-vasárnap) 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Lehmann Tamás felnőtt gyermekért 

Orbán család † tagjaiért 

† József férj, édesapáért 

Hétfő 
  

7.00 

15.00 

† Gmoser Andrásért halálának 1. évfordulóján 

Koncz Lajosné Janka temetése (régi) 

Kedd   18.00 † Varga Lászlóért halálának 1. évfordulóján  

Szerda 

  

15.00 

18.00 

18.45 

Bellovitzné Merena Klára temetése (régi) 

† Szabó Imréért halálának 1. évfordulóján 

felnőtt katekézis – Biblia 

Csütörtök 
  

17.00 

18.00 

IMAÓRA – A Jézus Szíve Családja vezeti 

Az adakozó szándékára 

Péntek 

†† 

17.20 

18.00 

keresztút 

† László és Anna szülőkért, valamint élő és † családtago-

kért 

Szombat   18.00 † Mátyás férj, édesapa, nagyapáért 

Vasárnap 

NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA 

  

(GYŰJTÉS A SZENTFÖLD 

JAVÁRA) 

8.00 

9.30 

11.00 

  

12.00 

16.30 

18.00 

Mosonszolnok 

Hegyi család élő és † tagjaiért 

† Matild és Ferenc szülők, nagyszülőkért, valamint † Pi-

roska és Izabella testvérekért 

Nemes Léna keresztelője 

SZENTÓRA 

† Albert gyermek, testvérért 


