
HIRDETÉSEK 

2020. március 1 – 8. 
 

Vasárnap 

NAGYBÖJT I. 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 
 

Hétfő  7.00 pro populo 
 

Kedd  18.00 † Bella és Zoltán nagyszülők, dédszülőkért 
 

Szerda 
 

14.00 

18.00 

Papp Lajosné Gizella temetése (régi) 

† Szemes Istvánért és családtagjaiért 
 

Csütörtök 
 

17.00 

18.00 

SZENTÓRA 

papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek 

 

15.00 

17.00 

17.15 

18.00 

Geiszbield Ottóné Margit temetése (régi) 

GYÓNTATÁS 

keresztúti ájtatosság (hittanosok vezetésével) 

† édesanyáért és édesapáért 
 

Szombat  18.00 † Lajos és Ilona szülők, nagyszülőkért 
 

Vasárnap 

NAGYBÖJT II. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.00 

10.30 

11.30 

18.00 

† Klára édesanyáért 

† Nyitrai József és Makó Mária szülőkért 

élő Zoltán gyermekért 

Somogyi Noel Ádám keresztelője 

† Vince férj, édesapa, nagyapáért, valamint Laki 

és Fazekas család † tagjaiért 

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

• A múlt vasárnapi gyűjtésünk eredményeként templomunkban 303 000 forinttal a Szent 

Kereszt-kápolnában 20.105 forinttal támogattuk a katolikus oktatási intézményeinket, kü-

lönösen is a Hildegard Óvodát. Hálás szívvel köszönjük adományaikat és Isten fizessen vissza 

százszorosan minden jószándékú adakozónak! 

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

15.00 órától. Ezt követően rózsafüzér titokcsere lesz. 

• A héten lesz a tavaszi kántorböjt, melynek lényege, hogy az előttünk álló hét szerdáján, pénte-

kén és szombatján szigorú böjtöt tartunk, melyet a plébániai közösségünk lelki megújulásáért 

ajánlunk fel. Természetesen ez nem kötelező, de Jézus is beszél a böjtről, a böjt fontosságáról ke-

resztény életünkben és Ő maga is böjtölt. 

 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 le-
het fogyasztani, 

- fontos eleme az őszinte szentgyónás, 
- lehetőség szerint vegyünk részt szentmisén, 
- többet imádkozzunk és gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit! 

 

• Csütörtökön (március 5.), elsőcsütörtök lévén, szentségimádási órát tartunk 17.00 órától 

papi és szerzetesi hivatásokért könyörögve, majd ezt követően a szentmisénket is erre a 

szándékra ajánljuk fel. Érezzük kötelességünknek a hivatásokért végzett buzgó imádságot!  

• Pénteken (március 6.) elsőpéntek lévén, gyónási lehetőséget biztosítok a szentmise előtt 

17.00 órától. Használjuk ki ezt a lehetőséget! 

•Ugyancsak pénteken (március 6.) a szentmise előtt 17.15 órától közös keresztúti ájtatos-

ságot végzünk templomunkban. Ezen a napon a hittanosok vezetik majd a keresztutat. 

Minden hittanost szeretettel várunk, ugyanakkor minél többen vegyünk részt rajta és elmél-

kedjünk Krisztus Urunk szenvedéséről. 

• Március 14-én (szombaton) az előző évekhez hasonlóan „éjszakai” szentgyónás és szent-

ségimádás lesz templomunkban. Ez azt jelenti, hogy a szentmise után kihelyezzük az Oltá-

riszentséget és 21 óráig gyóntatok. Egyedülálló lehetőség ez azoknak, akik a hétköznapokban 

később fejezik be munkájukat és lehetőség arra, hogy tiszta lélekkel éljék meg a nagyböjti idő-

szakot. Ilyenkor nemcsak szentgyónásra, de lelki beszélgetésre is lesz lehetőség kb. fél órában. 

Mindenkit szeretettel várok! 

• Hamvazószerdával elkezdtük húsvéti készületünk Szent Negyvennapját. Ne feledjük, hogy 

kötelező hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól. 

• Március 14-15-én (szombat-vasárnap) lesz Győrben a könnyező Szűzanya búcsúja. Bővebb 

információ és program a faliújságon kihelyezett plakáton olvasható. 

• Folytatva nagyböjti lemondásunkat, amikor a velünk élő hajléktalanokra és rászorulókra is 

gondolunk, a mostani héthez hasonlóan a következő vasárnapra mindenki, aki le tud monda-

ni, aki tud böjtölni, hozzon magával a szentmisére egy tetszőleges konzervet (hal, máj, hús, 

készétel), amit szíve őszinte szeretetével felajánl egy hajléktalannak, rászorulónak. Mi ezt ösz-

szegyűjtjük és karitászcsoportunk segítségével eljuttatjuk mindazoknak, akik rászorulnak. Az 

utána lévő héten ismét más csekélységet gyűjtünk majd, és így lesz ez az idei nagyböjtben is. 

Gyakoroljuk az irgalmasságot! 

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

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, nagyböjti előkészületét! 

Bodó Zoltán, plébános 


