
 

• Kedden (március 14.) az elsőáldozók szülei részére tar-
tunk szülői értekezletet templomunkban 18.45-kor, 
amikor az elsőáldozás részleteit beszéljük meg és kiosztjuk 
az adatlapot. Feltétlenül számítok a szülők vagy nagyszülők 
részvételére! 

• Szerdán (március 15.) folytatjuk felnőtt katekézisünket 
a közösségi házban 18.45-kor. Ezen a héten a Bibliával 
foglalkozunk. 

• Pénteken (március 17.) a szentmise előtt 17.20-tól közös 
keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban. 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, amely pénteken, szombaton és 
vasárnap lesz. Akik részt vesznek a Könnyező Szűzanya 
Kegyképéhez kötődő zarándoklatokon, a szokott feltéte-
lekkel teljes búcsúban részesülhetnek. Akik betegek vagy 
elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni március 17-én 
és 19-én a zarándoklaton, saját templomukban is részesül-
hetnek búcsúban a szokott feltételekkel. Bővebb informá-
ció a faliújságon található vagy a Győri Egyházmegye hon-
lapján. 

• Folytatva nagyböjti lemondásunkat, a következő héten 
csatlakozunk a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-

cia által meghirdetett szokásos országos tartósélelmi-
szer gyűjtéshez. Az összegyűjtött adományokat plébáni-
ánk karitászcsoportja juttatja el a rászorulóknak. Tartósélel-
miszer az, ami hűtést nem igényel, nem romlandó, nem 
gyümölcs, és bontatlan csomagolásban kapható (pl. étolaj, 
rizs, liszt, száraztészta, konzerv, kristálycukor, kakaópor, 
édesség és hasonló csomagolt áruk). Kérjük, hogy ellen-
őrizzék a csomagolóanyagon feltüntetett lejárati időt és azt 
is, hogy senki ne hozzon házi készítésű élelmiszert! Gyako-
roljuk az irgalmasságot!  

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

Istenünk áldása kísérje mindannyiunk nagyböjti útját! 

Hirdetések és liturgikus rend 
2023. március 12 - 19.  

Vasárnap 

NAGYBÖJT III. VASÁRNAPJA 

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 

Hétfő 
  

7.00 
13.00 

† Ferenc férjért 
Szitás Károlyné Katalin temetése (új) 

Kedd 
  

18.00 
18.45 

† Rozália és Attila szülők, nagyszülőkért 
szülői értekezlet – elsőáldozók 

Szerda 
  

18.00 
18.45 

Schmidt család † tagjaiért és † Mária keresztanyáért 
felnőtt katekézis 

Csütörtök 

  

13.00 
15.00 
17.00 
18.00 

Rongits Lászlóné Erzsébet temetése (régi) 
Nagy Istvánné temetése (új) 
IMAÓRA – Jézus Szíve Családja vezetésével 
† Varga Lászlóért halálának 2. évfordulóján és † Nusser Jánosné Csiba 
Ilonáért 

Péntek 

†† 

15.00 
17.20 
18.00 

Hushegyi Gizella temetése (Moson) 
keresztút 
† József férj, édesapa, nagyapáért 

Szombat   18.00 † Nyitrai József és Makó Mária szülőkért 

Vasárnap 

NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA 
  

Laetare-vasárnap 

8.00 
9.30 

  
11.00 
12.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† József édesapáért, † József testvérért, † nagyszülőkért és keresztszü-
lőkért 
† Ábrahám és Horváth szülőkért, nagyszülőkért és † György testvérért 
Fehér Hanna és Spán Kamilla keresztelője 
† nagyszülőkért, valamint † Erazma és Katalin szerzetesnőkért 


