
 

• A héten lesz a tavaszi kántorböjt (nem kötelező!), mely-
nek lényege, hogy az előttünk álló hét szerdáján, pénte-
kén és szombatján szigorú böjtöt tartunk, melyet fel-
ajánlhatunk elsősorban az orosz-ukrán békéért, de termé-
szetesen más szándékra is (pl. plébániai közösségünk csa-
ládjaiért, lelki megújulásáért stb.).  

A kántorböjt pontos böjti fegyelme: 

- szerdán és pénteken szigorú böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-
szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell, 

- szombaton enyhített böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet 
jóllakni és húsfélét egyszer lehet fogyasztani, 

- fontos eleme az őszinte szentgyónás (ha szükséges), 

- lehetőség szerint vegyünk részt szentmisén, 

- többet imádkozzunk és gyakoroljuk az irgalmasság cselekedete-
it! 

• Szerdán (március 1.) folytatjuk felnőtt katekézisünket a 
közösségi házban 18.45-kor. Ezen a héten a Bibliával fog-
lalkozunk.  

• Csütörtökön (március 2.) elsőcsütörtök lévén, szentség-
imádási órát tartunk templomunkban 17.00 órától papi 
és szerzetesi hivatásokért könyörögve, majd a szentmi-
sénket is erre a szándékra ajánljuk fel. Érezzük nagy fele-
lősségünknek a hivatásokért való buzgó könyörgést! 

• Pénteken (március 3.) elsőpéntek lesz. A szentmise előtt 
17.00 órától gyónási lehetőséget biztosítok egészen a 
szentmise kezdetéig. Használjuk ki ezt a lehetőséget! 

• Pénteken (március 3.) a szentmise előtt 17.20-tól közös 
keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban kari-
tász csoportunk vezetésével. Minél többen vegyünk részt 
rajta és elmélkedjünk Krisztus Urunk szenvedéséről. 

• Hamvazószerdával elkezdtük húsvéti készületünk Szent 
Negyvennapját. Ne feledjük, hogy kötelező hústól való 
megtartóztatás van nagyböjt péntekjein a betöltött 14 
éves kortól. 

• Szeretettel ajánlom a Kedves Testvérek figyelmébe a győ-
ri Székesegyház nagy kincsének, a vérrel könnyező Szűz-
anya kegyképének ünnepét. 

Az egyházmegye papságának rekollekcióval egybekötött 
zarándoklata március 17-én, pénteken lesz. Az ünnepi 
koncelebrált szentmise 11 órakor kezdődik, melynek szó-
noka Ternyák Csaba egri érsek lesz. 

A hívek zarándoklatára március 18-19-én kerül sor. 
Szombaton 18 órakor püspöki szentmise nyitja meg a 
hívek zarándoklatát, melyet egész éjszakán át tartó virrasz-
tás követ. 

A vasárnapi ünnepi püspöki szentmise 10 órakor kez-
dődik. Az ünnepi szentmise homíliájában Clomfert püspö-
ke, Michael Duignan, szól majd a hívekhez. A zarándo-
kok búcsúztatását – szentségimádási óra keretében – 14 
órakor lesz. 

Akik részt vesznek a Könnyező Szűzanya Kegyképéhez 
kötődő zarándoklatokon, a szokott feltételekkel teljes bú-
csúban részesülhetnek. Akik betegek vagy elfoglaltságuk 
miatt nem tudnak részt venni március 17-én és 19-én a 
zarándoklaton, saját templomukban is részesülhetnek bú-
csúban a szokott feltételekkel. Bővebb információ a faliúj-
ságon található vagy a Győri Egyházmegye honlapján. 

• Folytatva nagyböjti lemondásunkat, amikor a velünk élő 
hajléktalanokra és rászorulókra is gondolunk, a mostani 
héthez hasonlóan a következő vasárnapra mindenki, aki 
le tud mondani, aki tud böjtölni, hozzon magával a 
szentmisére egy tetszőleges konzervet (hal, máj, hús, 
készétel), amit szíve őszinte szeretetével felajánl egy hajlék-
talannak, rászorulónak. Mi ezt összegyűjtjük és karitász 
csoportunk segítségével eljuttatjuk mindazoknak, akik rá-
szorulnak. Gyakoroljuk az irgalmasságot! 

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

Istenünk áldása kísérje mindannyiunk nagyböjti útját! 

 

Hirdetések és liturgikus rend 
2023. február 26 - március 5.  

Vasárnap 
NAGYBÖJT I. VASÁRNAPJA 

(gyűjtés a katolikus iskolák 
javára!!!) 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† Terézia dédmamáért 
† Mária édesanyáért 
közös szándékra 

Hétfő 
  

7.00 
14.00 

pro populo 
Smajda Ferenc temetése (régi) 

Kedd   18.00 Kollmann, Szemes, Temesi és Burián családok † tagjaiért 

Szerda 

  

14.00 
15.00 
18.00 

 
18.45 

Vida Lászlóné Erzsébet temetése (régi) 
Kokas Erika temetése (Moson) 
élő és † hozzátartozókért, családtagokért, rokonokért, ismerősökért, 
jótevőkért 
felnőtt katekézis 

Csütörtök 
  

17.00 
18.00 

SZENTÓRA 
papi és szerzetesi hivatásokért 

Péntek 

†† 

17.20 
18.00 

keresztút 
† Katalin és László szülők, nagyszülőkért, valamint † Emil testvér, édes-
apa, nagyapáért 

Szombat 
  

18.00 † Katalin édesanya, nagymamáért, valamint a Szabó családélő és † tagjai-
ért 

Vasárnap 

NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA 

8.00 
9.30 

11.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† István édesapa, nagyapáért és † családtagokért 
† hozzátartozókért 
† József férj, édesapáért 


