
HIRDETÉSEK 

2020. március 15 – 22. 
 

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 
 

Hétfő  7.00 pro populo 
 

Kedd a győri könnyező Szűz 

Mária – e 

18.00 † József férj, édesapa, nagyapáért 
 

Szerda  18.00 † nagypapáért 
 

Csütörtök SZT. JÓZSEF, A BOLDOG-

SÁGOS SZŰZ MÁRIA JE-

GYESE – FÜ 

15.00 

18.00 

Nagy Lajosné Erzsébet temetése (régi) 

† József férj, édesapáért 
 

Péntek 
böjti nap!! 

17.15 

18.00 

keresztúti ájtatosság 

† Karolina és József szülőkért 
 

Szombat 
 

18.00 † József édesapáért, József testvérért, † nagyszü-

lőkért és keresztszülőkért 
 

Vasárnap 

NAGYBÖJT IV. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

 

9.00 

 

10.30 

 

18.00 

† József édesapa, nagyapáért, valamint † család-

tagokért 

† nagyszülőkért, † Erazma kedvesnővérért, va-

lamint † Katalin nővérért 

† Ábrahám és Horváth szülők, nagyszülőkért és 

testvérekért 

† Mátyás férj, édesapa nagyapáért 

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

• Vasárnap (március 15.) a Rozália-kör találkozója lesz a közösségi házban 16.00 órától. 

Mindenkit szeretettel várnak! 

• Pénteken (március 20.) a szentmise előtt 17.15 órától közös keresztúti ájtatosságot vég-

zünk a templomunkban.  

• Szombaton (március 21.) folytatjuk bérmálási felkészítőnket a közösségi házban 9.30 

órától. Minden bérmálkozót szeretettel várok! 

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

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

• Folytatva nagyböjti lemondásunkat, a következő héten csatlakozunk a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia által meghirdetett szokásos országos tartósélelmiszer gyűjtés-

hez. Az összegyűjtött adományokat plébániánk karitászcsoportja juttatja el a rászorulóknak. 

Tartósélelmiszer 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). Kérem, hogy ellenőrizzék a csomagolóanyagon feltünte-

tett lejárati időt. Házi készítésű élelmiszert most ne hozzanak! Gyakoroljuk az irgalmasságot! 

• A COVID-19 járvány miatt bármikor változások állhatnak be a szentmisékkel, szentségek, il-

letve szentelmények kiszolgáltatásával kapcsolatban. 

Kérem, gyakran figyeljék honlapunkat: www.magyarovar.eplebania.hu, illetve plébániánk 

Facebook oldalát: https://www.facebook.com/magyarovaritemplom. Mindig frissítjük az in-

formációkat. 

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

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, nagyböjti előkészületét! 

Bodó Zoltán, plébános 
Kedves Testvérek! 

Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében így szól hozzánk: - „Ma is fontos minden jóakaratú embert meghívni arra, hogy javaiból továbbadjon va-

lamit a nélkülözőknek. Az ilyen alamizsna egy igazságosabb világ felépítésében való személyes részvétel formája. A felebaráti szeretetnek megfele-

lő megosztás az embert emberibbé teszi, a felhalmozás viszont azzal fenyegeti, hogy csúffá válik, mivel önzésébe zárkózik. A gazdaság strukturális 

dimenzióin szabad és kell is, hogy túllépjünk.” 

Ima-böjt-alamizsna: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon. 

Az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat és régi böjti hagyomány az egyházban, hogy a böj-

töléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel. 

Idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtést a templomainkban, ami lehetőséget teremt az alamizsna kifejezésére is. Kérjük, hozzák el 

a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. 

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot 

jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba. 

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Kato-

likus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 15-től 22-ig. Adomá-

nyaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni 

azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg 

adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. 

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forint-

tal segítünk. 

„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt 

Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat. 

Kedves Testvérek! 

Ferenc pápa a Miatyánkról szóló katekézisében így tanít: „Jézus a kenyérszaporításkor azt a keveset sokszorozza meg csodás módon, amit egy 

gyermek ajánlott föl a többiek javára. (vö. Jn 6,9) Nem szabad önzőnek lennünk, kötelességünk megosztani a kenyeret azokkal, akiknek szükségük 

van rá. Véssük eszünkbe, hogy az étel nem magántulajdon, hanem Isten kegyelme, amit meg kell osztanunk a rászorulókkal. Jézus a Tibériás tavá-

nál nemcsak a kenyér- és halszaporítással tett csodát, hanem a megosztással: adjátok ide, amitek van, és én csodát teszek - mondta. Jézus a felaján-

lott kenyér szaporításával elővételezte önmaga felajánlását az eucharisztikus kenyérben. Csak az eucharisztia tudja ugyanis csillapítani a végtelen 

iránti éhünket és az Isten utáni vágyat, mi minden ember lelkében lakozik, a mindennapi kenyér keresésében is.” 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében fontos tanúságtétel számunkra, hogy annak a Jézusnak a nevében tegyünk jót az emberekkel, aki 

a kenyeret megszaporította és az éhező embereket jóllakatta. A kenyér színében, az Oltáriszentségben bennünket is táplál, ami arra késztessen 

mindnyájunkat,  hogy tegyünk tanúságot az irgalmas szeretetről adományainkkal. Húsvét ünnepére juttatjuk el az élelmiszercsomagokat a családok-

hoz, akik ezekben megérezhetik az Isten gondviselő szeretetét. Ezzel is mutassuk meg a világnak Húsvét örömét és üzenetét. 

Kelt: Budapest, 2020. nagyböjt 2. vasárnapján 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

http://www.magyarovar.eplebania.hu/
https://www.facebook.com/magyarovaritemplom

