
HIRDETÉSEK 

2020. február 23 – március 1. 
 

Vasárnap ÉVKÖZI 7. VASÁR-

NAP 
(könyörgőnap a világ 

éhezőiért) 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† Horváth Endréért halálának 5. évfordulóján 

† Mária édesanyáért 

† nagyszülőkért és családtagokért 

közös szándékra 
 

Hétfő 
Szt. Mátyás apostol – 

Ü 

7.00 

13.00 

15.00 

pro populo 

Kovács Endre temetése (új) 

Fazekas Ernőné Rozália temetése (új) 
 

Kedd 
 

18.00 

 

† Dr. Székelyhidi Lászlónéért, valamint élő és † 

családtagokért 
 

Szerda 
HAMVAZÓSZERDA 

szigorú böjti nap!!! 

14.00 

18.00 

19.00 

Takács Ferencné Erzsébet (Sziszi) temetése (régi) 

† Valéria és Péter szülők, nagyszülőkért 

felnőtt katekézis 
 

Csütörtök 

 

13.00 

14.00 

15.00 

18.00 

18.45 

Bérces Istvánné Gizella temetési mise 

Bérces Istvánné Gizella temetése (régi) 

Berkes Istvánné Anna temetése (régi) 

† nagyszülőkért 

szülői értekezlet az elsőáldozók szülei részére 
 

Péntek 
böjti nap  

17.15 

18.00 

keresztúti ájtatosság 

Isten segítségéért 
 

Szombat 

 

18.00 a február hónapban eltemetettekért: Orosz 

Józsefné Kálmán Judit, Nagy Imre, Csillag Ist-

vánné Nagy Friderika, Hoffmann Józsefné Bitter 

Mária (Irén), Kovács Endre, Fazekas Ernőné Ko-

vács Rozália, Takács Ferencné Varga Erzsébet 

(Sziszi), Bérces Istvánné Molnár Gizella Terézia, 

Berkes Istvánné Kilián Anna 
 

Vasárnap 

NAGYBÖJT 1. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† Lajos édesapáért és Mária édesanyáért 

† Ferenc férjért 

Weisz és Varjú család † tagjaiért 

† Etelka és János nagyszülőkért, valamint † csa-

ládtagokért 

FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Vasárnap, (február 23-án és a szombat előesti szentmisében) tartjuk a szokásos gyűjtésünket a 

katolikus iskolák javára. A gyűjtés teljes összegét az esperesi kerületben működő egyházmegyei 

oktatási intézmények javára fordítják. Kérjük a Kedves Híveket, hogy különös figyelmet fordítsanak 

anyagiakban is azokra a katolikus oktatási intézményekre, melyek a jövő ifjúságát keresztény szel-

lemben nevelik! Perselyadományunkat tehát erre a célra fordítjuk. 



• Ne feledjük, hogy húshagyó keddel (február 25.) lezárul a bálok időszaka. Nagyböjti idő-

szakban a kereszt misztériumára irányítjuk tekintetünket és felhagyunk a mulatsággal. Ez 

nem azt jelenti, hogy a keresztény öröm nem marad meg a szívünkben. 

• Hamvazószerdával (február 26.) elkezdjük húsvéti készületünk Szent Negyvennapját. Ezen 

a napon jelöljük meg a megszentelt hamuval a Kedves Testvérek homlokát az este 18.00 óra-

kor kezdődő szentmise keretében. Aki teheti, vegyen rész ezen a szentmisén és hamvazó-

szerdán hamvazkodjon! 

Szeretettel közlöm a Magyarországra érvényes böjti fegyelmet: 
Böjt és hústól való megtartóztatás van: Hamvazószerdán (02.26.) és Nagypénteken (04. 10.). E na-
pokon 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 péntekjein a betöltött 14 éves kortól. 

• Ugyancsak szerdán (február 26.) folytatjuk felnőtt katekézisünket 19.00 órakor a közös-

ségi házban. Mindenkit szeretettel várunk! Témánk: „Hiszem az apostoli Anyaszentegyhá-

zat”. 

• Csütörtökön az esti szentmise után 18.45-kor szülői értekezletet tartunk az elsőáldozók 

szülei részére itt a templomban. Kérem, hogy feltétlenül jöjjenek el és hozzák magukkal az 

elsőáldozási adatlapot, amelyet a közelmúltban a hitoktatók kiosztottak. Csak az lehet elsőál-

dozó, aki ezen az estén leadja a lapot, mivel továbbítanunk kell Győrbe, az Egyházmegyei Hi-

vatalba. 

• Pénteken (február 28.) a szentmise előtt 17.15 órától közös keresztúti ájtatosságot vég-

zünk templomunkban. Minél többen vegyünk részt rajta és elmélkedjünk Krisztus Urunk 

szenvedéséről. 

• Pénteken, szombaton és vasárnap (február 28-29-március 1.) tartjuk nagyböjti lelkigya-

korlatunkat, melynek vezetője Bodorkós Imre szentgotthárdi plébános. Mindhárom na-

pon (vasárnap is csak) az esti szentmise keretében mondja el elmélkedéseit. Buzdítok min-

denkit a részvételre, ezért is időzítettem a hét végére lelkigyakorlatunkat! Imre atya a szent-

misék előtt fél órával gyóntat majd. 

• Vasárnap (március 1.), elsővasárnap lévén, szentségimádási órát tartunk templomunkban 

15.00 órától. Ezt követően rózsafüzér titokcsere lesz. 

• Nagyböjti lemondásunk akkor lesz igazán érdemszerző, ha azt valamilyen nemes célra for-

dítjuk. Ahogy az előző években, úgy idén is gondoljunk a velünk élő hajléktalanokra és rászo-

rulókra! Jó lenne, ha minden héten elhoznánk a templomba egy jelképes ajándékot, melyet 

nekik ajánlunk fel. Így a következő vasárnapra mindenki, aki le tud mondani, aki tud böj-

tölni, hozzon magával a szentmisére egy tetszőleges száraztésztát, amit szíve őszinte 

szeretetével felajánl egy hajléktalannak, rászorulónak. Mi ezt összegyűjtjük és karitász csopor-

tunk segítségével eljuttatjuk mindazoknak, akik rászorulnak. Az utána lévő héten ismét más 

csekélységet gyűjtünk majd, és így lesz ez az idei nagyböjtben is. Gyakoroljuk az irgalmassá-

got! 

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

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti munkáját, avagy tanulását! 

Bodó Zoltán, plébános 


