
 

• Vasárnap (március 5.) elsővasárnap lévén szentségimá-
dási órát tartunk templomunkban 16.30-kor, melyre min-
denkit szeretettel várok. Előtte rózsafüzér titokcsere lesz. 

• Szerdán (március 8.) folytatjuk felnőtt katekézisünket a 
közösségi házban 18.45-kor. Ezen a héten a Katekizmussal 
foglalkozunk. 

• Pénteken (március 10.) a szentmise előtt 17.20-tól közös 
keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban a hitta-
nos gyerekek 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. Akik részt vesznek a Könnye-
ző Szűzanya Kegyképéhez kötődő zarándoklatokon, a szo-
kott feltételekkel teljes búcsúban részesülhetnek. Akik be-
tegek vagy elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni 
március 17-én és 19-én a zarándoklaton, saját templomuk-
ban is részesülhetnek búcsúban a szokott feltételekkel. Bő-
vebb információ a faliújságon található vagy a Győri Egy-
házmegye 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 tisztálkodási eszközt 
(szappan, tusfürdő, fogkefe, fogkrém), amit szíve őszinte 
szeretetével felajánl egy hajléktalannak, rászorulónak. Mi 

ezt összegyűjtjük és karitász csoportunk segítségével eljut-
tatjuk mindazoknak, akik rászorulnak. Gyakoroljuk az ir-
galmasságot! 

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

Istenünk áldása kísérje mindannyiunk nagyböjti útját! 

A böjt lényege: 

• Bűnbánatot tartani a nagyböjtben azt jelenti, megtanuljuk legyőzni 
pillanatnyi vágyainkat, hogy emlékezzünk arra, ami lényeges. 

• Határozott megtérés Istenhez, a fogyasztói társadalom javai helyett 
a liturgiában örök javaknak nevezett értékek felé fordulás 

• Önmagunk visszavezetése az igaz értékekhez. 

• Felfedezhetjük az étel, az emberi kapcsolatok, az anyagi javak 
valódi értékét. 

• A nélkülözőkkel való szolidaritás nem egy a sok lehetőség közül, 
hanem a keresztény testvériség alapvető része. 

• A böjtölés, az imádkozás és a szeretet cselekedeteinek gyakorlása 
között fennáll egy alapvető kapcsolat. Ha ezek közül egy is alább-
hagy, a többi hiábavaló. Újra fel kell fedezni a böjt, az imádság és 
a szeretet közötti kapcsolatot. 

• A bifsztek helyett nem lazacot kell ennünk, hanem inkább az erre 
szánt összeget kellene megosztanunk a legszegényebbekkel. 

• A bűnbánat, penitencia szó gyökerében a bűn szó áll: vezekelnünk 
kell a bűnökért. A metanoia esetében (gondolkodásmód megváltoz-
tatása, megtérés) nem a bűnön van a hangsúly, hanem a szokások, 
a gondolatok, az életmód megváltoztatásán. 

• Saját magunkat visszahelyezni Istenbe. 

• A mindennapok rohanásában visszanyerni a passzivitást. 

• Nem engedni a felénk érkező ingerek kísértésének. 

• Teret engedni az emberekkel és az Istennel való találkozásnak. 

• A böjt az imádság lelke. 
forrás: http://rakoscsaba.plebania.hu/a-bojt-lenyege/  

Hirdetések és liturgikus rend 
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Vasárnap 

NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA 

8.00 

9.30 

11.00 

16.30 

18.00 

Mosonszolnok 

† István édesapa, nagyapáért és † családtagokért 

† hozzátartozókért 

SZENTÓRA 

† József férj, édesapáért 

Hétfő 
  

7.00 

15.00 

pro populo 

Szitás Antal Gyula temetése (új) 

Kedd   18.00 † Mária és Károly szülőkért és † László testvérért 

Szerda 
  

18.00 

18.45 

a rózsafüzér társulat élő és † tagjaiért 

felnőtt katekézis 

Csütörtök 
  

17.00 

18.00 

IMAÓRA – Jézus Szíve Családja vezetésével 

† Ilona és Lajos szülőkért, valamint † testvéreikért 

Péntek 
†† 

17.20 

18.00 

keresztút 

† Imre és Sarolta szülőkért, valamint élő és † családtagokért 

Szombat 
  

18.00 † Mészáros Imréért halálának 2. évfordulóján, valamint a Mészáros 

és Hincsics családok † tagjaiért 

Vasárnap 

NAGYBÖJT III. VASÁRNAP-

JA 

8.00 

9.30 

11.00 

12.00 

18.00 

Mosonszolnok 

Fehérvizi család † tagjaiért 

élő unokatestvérekért 

Cziniel Noel Zoltán és Cseke Tamás keresztelője 

† Margit édesanyáért és Erzsébet nagymamáért 


