
 

• Örömmel jelzem, hogy a jótékonysági bálunk bevételéből 
és a bálhoz kötődő adományokból összegyűjtött 1 817 000 
forintot befizettük a Hospice – Segítő Kéz Alapítvány 
bankszámlájára. Isten fizessen vissza százszorosan minden 
jószándékú adakozónak nagylelkűségéért! 

• Szerdán (február 15.) folytatjuk felnőtt katekézisünket 
a közösségi házban 18.45-kor a Bibliával. 

• Vasárnap (február 19.) farsangvasárnap, amely napon 
az Egyház könyörgő napot tart a világ éhezőiért. Imá-
inkban emlékezzünk meg róluk és a szegények iránti érzé-
kenységgel készüljünk a nagyböjti időszakra, amikor foly-
tatjuk immáron hagyományos gyűjtéseinket a nélkülözők 
javára. Ne feledjük, hogy húshagyó keddel (február 
21.) lezárul a bálok időszaka. Nagyböjti időszakban a 
kereszt misztériumára irányítjuk tekintetünket és felha-
gyunk a mulatsággal. Ez nem azt jelenti, hogy a keresztény 
öröm nem marad meg a szívünkben. 

• Már előre jelzem, hogy a nagyböjti lelkigyakorlatunk 
február 22-23-24-én lesz. A lelkigyakorlat vezetője 
Végerbauer Richárd, a Brenner János Hittudományi Fő-
iskola rektorhelyettese, teológiai tanár, prefektus lesz. Lel-
kigyakorlatunk – mivel a központi szolgálatban lévő pap-
testvérek is elfoglaltak hétvégén – rendhagyó módon Ham-
vazószerdán kezdődik, majd csütörtökön és pénteken foly-
tatódik. Bízom abban, hogy sokaknak sikerül szabaddá 
tenni ezeket az estéket és lelki felkészüléssel indulnak az 
idei Nagyböjtbe. 

• Február 26-án (vasárnap.) este 18.00 órakor ismét közös 
szándékra mutatunk be szentmisét. Aki valamilyen okból 
már nem tudott ebben az időszakban szentmisét felajánlani 
élő vagy elhunyt szeretteiért, esetleg egyéb szükséglet miatt 
szeretne szentmisét felajánlani (pl. egészségért, műtét sike-
réért, felgyógyulásért, éhezőkért, szegény sorsú embertársa-
inkért, jó szándékra stb.), megteheti templomunkban a szo-
kott módon. Ezen a szentmisén az összes szándékot be-
mondjuk és ezekért végezzük szentmisénket. 

• Február 24-26-a között nyílt hétvégét tart a győri 
Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő 
Intézet azon fiúknak, férfiaknak, akik a papság iránt 
érdeklődnek. Jelentkezés és bővebb információ a faliújsá-
gon lévő plakáton (QR kód beolvasásával is), illetve a 
www.bjhf.hu oldalon található. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a bete-
gekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti 
munkáját, avagy tanulását! 

Az értékesen töltött vasárnap tízparancsolata 

1. Kezdjük el az ünnepet előző este. Ez ősi keresztény szokás 
(vesperás, vigília). Készítsük ki a másnapi, ünnepi ruhákat. Ez a 
gyerekekre különösen is hatással van. Zene, olvasás, játék, vidám-
ság, a szokottnál kissé ünnepélyesebb vacsora jellemezze a szom-
batot. 

2. Vasárnapra tegyünk félre minden kenyérkereső, pénzgyarapító 
munkát. A testi-lelki felüdülés legyen a cél. 

3. A szentmise legyen a nap központi cselekménye. 

4. Forduljunk e napon mások felé. Szerezzünk másoknak örö-
met, adjunk tovább valamit lelki derünkből. 

5. Zsidó közmondás: ,,Bűn, ha valaki ünnepnapon szomorú”. 
Örüljünk mindennek, aminek örülhetünk, igyekezzünk másoknak 
vigasztalást nyújtani, ha van beteg ismerősünk, látogassuk meg. 

6. Tartóztassuk meg magunkat az epés kritikától. A vasárnap 
a ,,pozitívumok napja'' legyen, amikor csak a jó és a szép felé 
akarunk nyitottak lenni. 

7. Keressük az emberi közösséget, ne húzódjunk vissza magá-
nyunkba. Baráti vagy rokoni körben közös asztal, közös kirándu-
lás, igényes szórakozás - ennek is ideje a vasárnap. 

8. De legyen időnk a csendes imára is. A meditáció a lélek von-
zódása a ,,központ” felé. Biztosítsuk a lélek meghitt, ünnepi talál-
kozását Istennel. Az ájtatosságok halmozása azonban nem sze-
rencsés, sokkal többet ér, amit másokért teszünk. 

9. A házaspárok kettesben sétáljanak egy nagyot. Beszélgessék át 
a hetet, figyelmesen hallgassák meg egymást, és határozzák meg 
az elkövetkező hét célkitűzéseit. 

10. Mi oltja ki az ünnep meghitt, békés hangulatát? Minden haj-
sza és minden agyon-jóllakás, ami nemcsak az evés-ivásra vonat-
kozik, de minden léha szórakozásra is. 

(forrás: https://szepi.hu/irodalom/vallas/tima/tima_055.html) 

Hirdetések és liturgikus rend 
2023. február 12 - 19.  

Vasárnap 

ÉVKÖZI VI. VASÁRNAP 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Tamás felnőtt gyermek, testvérért 
élő szerettekért 
† Anna feleség, édesanya, nagymamáért halálának 2. évfordulóján 

Hétfő 
 

7.00 
13.00 

pro populo 
Nagy Ivánné Margit temetése (régi) 

Kedd Szt. Cirill szerz. és Szt. Metód 
pk., Európa társvédőszentjei - 

Ü 

18.00 † Erzsébet nagymamáért és † András édesapa, nagyapáért 

Szerda 
  

18.00 
18.45 

pro populo 
felnőtt katekézis 

Csütörtök 
  

17.00 
18.00 

IMAÓRA – Jézus Szíve Családja vezetésével. 
† Alajos férj, édesapa, nagyapáért 

Péntek A szervita rend hét szent alapítója – e 18.00 † szülőkért, élő családtagokért és minden megfogant magzatért 

Szombat   18.00 † Benkovich Józsefért 

Vasárnap 
ÉVKÖZI VII. VASÁRNAP 

  
(könyörgőnap a világ éhezőiért) 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Bernadett édesanya, nagymamáért és † családtagokért 
† unokáért 
Sebestyén Maximilián keresztelője 
Médl és Mezei családok élő és † tagjaiért 

http://www.bjhf.hu

