
HIRDETÉSEK 

2020. március 8 – 15. 
 

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 
 

Hétfő  7.00 pro populo 
 

Kedd 
 

18.00 † Katalin és László szülők, nagyszülőkért, vala-

mint † Emil testvér, édesapa, nagyapáért 
 

Szerda 

 

18.00 

 

19.00 

a gyógyulás kegyelméért, férjért és lelkipásztor-

okért 

felnőtt katekézis 
 

Csütörtök 
 

18.00 † Gabriella édesanyáért halálának évfordulóján – 

megemlékezés Luigi Giussani atyáról 
 

Péntek 
 

17.15 

18.00 

keresztúti ájtatosság 

† Ferenc férjért 
 

Szombat 
 

18.00 

19.00 

† Imre és Borbála szülők, nagyszülőkért 

„éjszakai” szentgyónás és szentségimádás 
 

Vasárnap 

NAGYBÖJT III. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† Sándor férj, édesapa, nagyapáért 

Hegyi család † tagjaiért 

Weisz és Varjú család élő és † tagjaiért 

Orbán család † tagjaiért 

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

• Szerdán (március 11.) folytatjuk felnőtt katekézisünket a közösségi házban 19.00 órától. 

Mindenkit szeretettel várunk. Témánk: Mit jelent, hogy az egyház apostoli? 

• Csütörtökön (március 12.) az esti szentmisében emlékezünk meg Luigi Giussani atyáról a 

Comunione e Liberazione (CL) katolikus lelkiségi mozgalom alapítójáról. Az esti koncelebrált 

szentmisét Dr. Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára mutatja be. Min-

denkit szeretettel várnak a közösség tagjai. 

• Pénteken (március 13.) a szentmise előtt 17.15 órától közös keresztúti ájtatosságot vég-

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

szenvedéséről. 

• Szombaton (március 14.) 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 pár vagy csomag zoknit, illetve egy 

darab vagy csomag férfi vagy női alsóneműt, amit szíve őszinte szeretetével felajánl egy haj-

léktalannak, rászorulónak. Azt hiszem, hogy megengedhetjük magunknak – ha képesek va-

gyunk lemondani valamiről –, hogy újonnan vásároltat hozzunk. Mi ezt összegyűjtjük és eljut-

tatjuk mindazoknak, akik rászorulnak. Az utána lévő héten ismét más csekélységet gyűjtünk 

majd, és így lesz ez az idei nagyböjt további vasárnapjain is. Gyakoroljuk az irgalmasságot! 

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

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, nagyböjti előkészületét! 

Bodó Zoltán, plébános 


