
 

• Vasárnap (február 19.) farsangvasárnap, mely egyben kö-
nyörgő nap a világ éhezőiért. Ne feledjük, hogy húshagyó 
keddel (február 21.) lezárul a bálok időszaka. Nagyböjti idő-
szakban a kereszt misztériumára irányítjuk tekintetünket és felha-
gyunk a mulatsággal. Ez nem azt jelenti, hogy a keresztény öröm 
nem marad meg a szívünkben. 

• Hamvazószerdával (február 22.) elkezdjük húsvéti készüle-
tünk Szent Negyvennapját. Ezen a napon jelöljük meg a meg-
szentelt hamuval a Kedves Testvérek homlokát az este 18.00 
órakor kezdődő szentmise keretében. Aki teheti, vegyen rész 
ezen a szentmisén és hamvazószerdán hamvazkodjon! 

A Magyarországra érvényes böjti fegyelem: 

Böjt és hústól való megtartóztatás van: Hamvazószerdán 
(02. 22.) és Nagypénteken (04. 07.). E napokon a betöltött 18 
éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor 
szabad étkezni, és egyszer szabad jóllakni, húseledelt pedig a 
betöltött 14 éves kortól nem szabad enni. 

Kötelező hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekje-
in a betöltött 14 éves kortól. 

• Szerdán, csütörtökön és pénteken (február 22-23-24.) tartjuk 
nagyböjti lelkigyakorlatunkat, melynek vezetője Végerbauer 
Richárd, rektorhelyettes, teológiai tanár, prefektus. Mindhá-
rom napon az esti szentmise keretében mondja el elmélkedéseit. 
Buzdítok mindenkit a részvételre! Richárd atya a szentmisék előtt 
és alatt gyóntat. Használjuk ki ezt a lehetőséget és bűnbánó szível 
induljunk az idei nagyböjti utunkon. 

• Szerdán (február 22.) a lelkigyakorlat miatt elmarad a felnőtt 
katekézis! 

• Pénteken (február 24.) a szentmise előtt 17.20-tól közös ke-
resztúti ájtatosság lesz templomunkban. Minél többen vegyünk 
részt rajta és elmélkedjünk Krisztus Urunk szenvedéséről! 

• Vasárnap (február 26.) este 18.00 órakor ismét közös szándék-
ra mutatunk be szentmisét. Aki valamilyen okból szeretne szent-

misét felajánlani, megteheti, ha a hátsó intenciós pulpitusnál a 
szokott módon kéri. Ezen a szentmisén az összes szándékot 
bemondjuk és ezekért végezzük szentmisénket. 

• Az idei nagyböjtben is szeretnénk érdemszerző jócselekedetek-
kel gazdagítani önmagunkat és másokat. Éppen ezért jó lenne, ha 
önzetlenül ajánlanánk fel a sajátunkból azoknak, akik szükséget 
szenvednek. Az idei nagyböjtben is támogassuk várnapról vasár-
napra egy-egy jelképes ajándékkal hajléktalan és rászoruló testvé-
reinket és egyben adjunk hálát a Mindenhatónak, hogy van miből 
adnunk. Így mindenki, aki le tud mondani, aki tud böjtölni, 
hozzon magával a következő vasárnapi szentmisére egy 
tetszőleges száraztésztát, amit szíve őszinte szeretetével fel-
ajánl egy hajléktalannak, rászorulónak. Miután összegyűlt, kari-
tász csoportunk segítségével eljuttatjuk mindazoknak, akik rászo-
rulnak. Az utána lévő héten ismét más csekélységet gyűjtünk 
majd, és így lesz ez az idei nagyböjtben is. Gyakoroljuk az irgal-
masságot! 

• 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. Jelent-
kezés és bővebb információ a faliújságon lévő plakáton (QR kód 
beolvasásával is), illetve a www.bjhf.hu oldalon található. . 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért 
és az elhunytakért! 

Istenünk áldása kísérje mindannyiunk nagyböjti útját! 

 

 

 

 Hamvazószerdán 

 hamvazkodjunk! 

 

Hirdetések és liturgikus rend 
2023. február 19 - 26.  

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 

Hétfő   7.00 pro populo 

Kedd Damiáni Szt. Péter pk és egyht. – e 18.00 † szülőkért, nagyszülőkért és † János fiukért 

Szerda 

Hamvazószerda 

(szigorú böjt! † † †) 

13.00 

15.00 

18.00 

Fekete Ödön Antal temetése (régi) 

Rózsa Istvánné Mária temetése (régi) 

† Bodnár szülőkért és Horváth nagyszülőkért – lelkigyakorlatos be-

széd 

Csütörtök 
  

17.00 

18.00 

IMAÓRA – Jézus Szíve Családja vezetésével. 

† Kelemen Imréné Katalin édesanyáért – lelkigyakorlatos beszéd 

Péntek 
Szt. Mátyás apostol – Ü 

† 

14.00 

17.20 

18.00 

Lakner Zoltán temetése (régi) 

keresztút 

† Papp Lajosnéért halálának 3. évfordulóján – lelkigyakorlatos beszéd 

Szombat 

  

18.00 a február hónapban eltemetettekért: Püspöki Lászlóné Lászlófi Edit 

Elza, Tóth Tibor, Nagy Ivánné Smuk Margit, Fekete Ödön Antal, Rózsa 

Istvánné Böröcz Mária, Lakner Zoltán, Smajda Ferenc 

Vasárnap 
NAGYBÖJT I. VASÁRNAPJA 

  

(gyűjtés a katolikus iskolák javára) 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

Mosonszolnok 

† Terézia dédmamáért 

† Mária édesanyáért 

közös szándékra 

http://www.bjhf.hu

