Hirdetések és liturgikus rend
2022. április 3 - 10.
• Vasárnap (április 3.), elsővasárnap lévén szentségimádási órát tartunk templomunkban 16.30 órakor. Mindenkit szeretettel várunk.
• Csütörtökön (április 6.), elsőcsütörtök lévén,
szentségimádási óra lesz 17.00 órakor templomunkban, melyben papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, majd a szentmisénket is erre a szándékra ajánljuk fel. Érezzük kötelességünknek a hivatásokért való
buzgó imádkozást!
• Pénteken (április 8.) délelőtt 10 és 12 óra között
látogatom meg a betegeket otthonaikban. Ha tudnak
olyan testvérünkről, aki szívesen elvégezné húsvéti
szentgyónását és szentáldozását, de már nem tud eljönni a templomba, kérem, hogy szerdáig jelezzék a
plébánián névvel, címmel és telefonszámmal!.
•Ugyancsak pénteken (április 8.) a szentmise előtt
17.00 órától gyóntatok, mivel elsőpénteken nem
volt rá lehetőség, ugyanakkor 17.20-tól közös keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban, ez
alkalomból a Szent Krisztina kórus tagjai vezetésével. Minél többen vegyünk részt rajta és elmélkedjünk
Krisztus Urunk szenvedéséről.
• Vasárnap (április 10.), Virágvasárnap lesz. Ekkor
emlékezünk meg Jézus bevonulásáról Jeruzsálembe,
amikor hozsannázó tömeg köszöntötte. Ezen a napon
délelőtt csak egy szentmise lesz, mert mindenkit szeretettel hívok és várok az ünnepi szentmisére, mely
10.00 órakor kezdődik barkaszenteléssel a lucsonyi Szent Anna-kápolnánál (egyetem mellett).
Majd onnan vonulunk át a templomba, ahol folytatódik szentmisénk. Nagyon jó lenne, ha minél többen
ezen a szentmisén vennének részt már belehelyezve
önmagunkat is a Nagyhét eseményeibe.
• Ugyancsak Virágvasárnap, az előző évhez hasonlóan, nagy szeretettel ajánlom fel a Kedves Testvéreknek a húsvéti szentgyónás elvégzésének lehetőségét templomunkban délután 14.30-tól az esti
szentmise végéig. Ezen a délutánon több atya áll a
Vasárnap

• Hamvazószerdával elkezdtük húsvéti készületünk
Szent Negyvennapját. Ne feledjük, hogy kötelező
hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól.
• Idén is megszervezzük missziós jelleggel városi keresztutunkat 2022. április 15-én, azaz Nagypénteken. Mivel munkaszüneti nap, ezért a keresztút délelőtt 9 órakor indul a mosoni templomból a városközponton át a magyaróvári templomba. A magyaróvári híveknek lehetőségük lesz a Fő úton lévő buszmegállóból 8.30-kor induló autóbusszal átmenni Mosonba a posta elé. A keresztút végeztével, kb. 11.10kor pedig a mosoni híveket viszi vissza az autóbusz
szintén a Fő úton lévő megállóból Mosonba. Imádkozzunk együtt és tegyünk tanúságot Krisztusról, aki
értünk szenvedett!

• Folytatva nagyböjti aktív előkészületünket gondoljunk továbbra is a velünk élő hajléktalanokra és más
rászorulókra! Mivel közeledik Húsvét ünnepe és utolsó nagyböjti gyűjtésünk lesz a jövő vasárnapon, éppen
ezért mindenki, aki le tud mondani, aki tud böjtölni,
hozzon magával a szentmisére egy „édes” szeretetcsomagot (kávé, tea, teasütemény, csokoládé,
keksz, stb.), amit szíve őszinte szeretetével felajánl
egy hajléktalannak, illetve olyan valakinek, aki ezt
nem tudja biztosítani önmaga vagy családja számára.
Mi ezt összegyűjtjük és karitász csoportunk segítségével eljuttatjuk a hajléktalanszállónak, valamint a családok átmeneti otthonának és a gyermekek átmeneti
otthonának, és mindazoknak, akikről már korábbról is
gondoskodunk.
Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a
betegekért és az elhunytakért!
Istenünk áldása kísérje mindannyiunk nagyböjti
útját!
Bodó Zoltán, plébános
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Mosonszolnok
Hegyi család élő és † tagjaiért
† Matild és Ferenc szülők, nagyszülőkért, valamint † Piroska és Izabella testvérekért
Nemes Léna és Lovász Bernát keresztelője
SZENTÓRA
† Albert gyermek, testvérért
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† Ferenc édesapáért
Németh Attila Józsefné Edit temetése (új)
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Szemes család † tagjaiért, † vejükért, valamint a megfogant
magzatokért
† Géza és Mária szülőkért, valamint † hozzátartozókért
felnőtt katekézis – Katekizmus
SZENTÓRA
papi és szerzetesi hivatásokért
GYÓNTATÁS
keresztút
† Kránitz Antalért halálának 1. évfordulóján
† Róbertért és † családtagokért

NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA
(GYŰJTÉS A SZENTFÖLD
JAVÁRA)

Csütörtök

Péntek
††
Szombat
Vasárnap

URUNK SZENVEDÉSÉNEK
VASÁRNAPJA –
VIRÁGVASÁRNAP
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hívek rendelkezésére, közöttük Dr. Pápai Lajos püspök atya is, aki majd az esti szentmisét is celebrálja.
Használjuk ki ezt az egyedülálló lehetőséget! A hittanosok is ekkor végzik el a kötelező húsvéti gyónásukat!
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Mosonszolnok
Janics család † tagjaiért - a szentmise barkaszenteléssel
a Szt. Anna kápolnánál kezdődik!!!
GYÓNTATÁS
† Etelka és Vilmos szülők, nagyszülőkért

