
 

• A katolikus oktatási intézmények támogatására templomunk-
ban 286 395 forintot, a Szent Kereszt-kápolnában pedig 7 
635 forintot adományoztak a Kedves Testvérek. Hálás szívvel 
köszönjük adományaikat és Isten fizessen vissza százszorosan 
minden jószándékú adakozónak! 

• Vasárnap (március 19.) a Rozália-kör találkozója lesz a kö-
zösségi házban 16.00 órától. Mindenkit szeretettel várnak! 

• Hétfőn (március 20.) Szent József, a Boldogságos Szűz Má-
ria jegyese főünnepén reggel 7.00 órakor lesz szentmise 
templomunkban. 

• Szerdán (március 22.) folytatjuk felnőtt katekézisünket a kö-
zösségi házban 18.45-kor. Ezen a héten a Katekizmussal foglal-
kozunk. 

• Pénteken (március 24.) a szentmise előtt 17.20-tól közös ke-
resztúti ájtatosságot végzünk templomunkban, mégpedig a 
Krisztina Kórus vezetésével. Minél többen vegyünk részt rajta 
és elmélkedjünk Krisztus Urunk szenvedéséről. 

• Szombaton (március 25.), Urunk születésének hírüladása 
(Gyümölcsoltó Boldogasszony) főünnepén, reggel 8.00-kor 
is lesz szentmise templomunkban. 

• Szombaton (március 25.), szintén Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony főünnepéhez kapcsolódva, 15.30-kor a Székesegyházban 
Dr. Veres András megyéspüspök úr a gyermeket váró és a 
gyermekáldásra vágyódó házaspárokért mutat be szentmisét. 
Mindenkit szeretettel várnak az egész egyházmegye területéről. 
Bővebb információ az egyházmegye honlapján 

• Vasárnap (március 26.) a Szentföld javára gyűjtünk, mellyel a 
szentföldi kegyhelyek fennmaradását és felújítását támogatjuk. A 
perselyadományt erre a célra fordítjuk. 

• Április 1-jén, azaz a Virágvasárnapot megelőző szombaton, 
nagyböjti zarándoklat indul Mosonmagyaróvárról Máriakál-
nokra. A zarándoklat nem korhoz kötött. Indulás templomunk-

tól történik. Bővebb információ a faliújságon olvasható. Szeretet-
tel ajánlom ezt a zarándoklatot és ezért nem szervezzük meg a 
magyaróvári keresztutat. 

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

• Virágvasárnap (április 2.), az előző évekhez hasonlóan, nagy 
szeretettel ajánlom fel a Kedves Testvéreknek a húsvéti szent-
gyónás elvégzésének lehetőségét templomunkban délután 
14.30-tól az esti szentmise végéig. Ezen a délutánon több atya áll 
a hívek rendelkezésére. Használjuk ki ezt az egyedülálló lehetősé-
get! A hittanosok is ekkor végzik el a kötelező húsvéti gyó-
násukat! 

• Idén is megszervezzük missziós jelleggel városi keresztutunkat 
2023. április 7-én, azaz Nagypénteken. Mivel munkaszüneti 
nap, ezért a keresztút délelőtt 9 órakor indul a magyaróvári 
templomból városközponton át a mosoni templomba. Az moso-
ni híveknek lehetőségük lesz a mosoni posta előtti megállóból 
8.30-kor autóbusszal érkezni Óvárra. A keresztút végeztével, kb. 
11.10-kor pedig a magyaróvári híveket hozza vissza az autóbusz 
szintén a mosoni posta előtti megállóból Magyaróvárra. Imád-
kozzunk együtt és tegyünk tanúságot Krisztusról, aki értünk 
szenvedett! 

• Folytatva nagyböjti lemondásunkat, amikor a velünk élő hajlék-
talanokra és rászorulókra is gondolunk, a mostani héthez hason-
lóan a következő vasárnapra mindenki, aki le tud mondani, aki 
tud böjtölni, hozzon magával a szentmisére egy pár vagy cso-
mag zoknit, illetve egy darab vagy csomag férfi vagy női 
alsóneműt, amit szíve őszinte szeretetével felajánl egy hajlékta-
lannak, rászorulónak. Kérjük, hogy újonnan vásárolt legyen. Mi 
ezt összegyűjtjük és karitász csoportunk segítségével eljuttatjuk 
mindazoknak, akik rászorulnak. Az utána lévő héten ismét más 
csekélységet gyűjtünk majd. Gyakoroljuk az irgalmasságot!   

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

Istenünk áldása kísérje mindannyiunk nagyböjti útját! 

Hirdetések és liturgikus rend 
2023. március 19 - 26.  

Vasárnap 

NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA 
  

Laetare-vasárnap 

8.00 
9.30 

  
11.00 
12.00 
18.00 

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

Hétfő SZT. JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS 
SZŰZ MÁRIA JEGYESE – FÜ 

7.00 
13.00 

pro populo 
Polacsek Gyula temetése (Mszolnok) 

Kedd   18.00 † Etelka és János nagyszülőkért és † családtagokért 

Szerda 

  

15.00 
18.00 
18.45 

Magyar Jenőné Emma temetése (új) 
† Csaba felnőtt gyermek, édespáért 
felnőtt katekézis 

Csütörtök 

  

15.00 
17.00 
18.00 

Takács Gyuláné Magdolna temetése (Mszolnok) 
IMAÓRA – Jézus Szíve Családja vezetésével 
† Ernő férj, édesapáért halálának 10. évfordulóján 

Péntek 
†† 

17.20 
18.00 

keresztút 
† Gmoser Andrásért és élő családtagokért 

Szombat 

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍ-

RÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ 
BOLDOGASSZONY) - FÜ 

8.00 
18.00 

a rózsafüzér-társulat élő és † tagjaiért 
a március hónapban eltemetettekért: Vida Lászlóné Zubán Erzsébet, 
Lászlóné Kokas Erika, Szitás Antal Gyula, Szitás Károlyné Blaskovits 
Katalin, Rongits Lászlóné Karácsony Erzsébet, Nagy Istvánné Schaden-
berger Éva, Hushegyi Gizella, Magyar Jenőné Valentin Emma 

Vasárnap 
NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA 

  
(gyűjtés a Szentföld javára) 

8.00 
9.30 

11.00 
12.00 
18.00 

Mosonszolnok 
† József édesapa, nagyapáért és † családtagokért 
Ava Frank Johnston gyógyulásáért, a Frank család élő és † tagjaiért 
Albert Emese keresztelője 
két érkező dédunokáért 


