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február

16.
hétfő
február

17.
kedd
február

18.

Köznap

Szándék: elhunyt ROZÁLIA

Köznap
A Szervita rend hét szent
alapítója

HAMVAZÓSZERDA
Szigorú böjti nap

szerda

nagyböjti köznap

csütörtök

február

nagyböjti köznap

20.
péntek

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel
Szándék: ALAPÍTVÁNYI MISE:
elhunyt PÁL és MÁRIA házaspárért

17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN – Henczel
hamuszenteléssel és hamvazkodással
Szándék: HÁLÁBÓL születésnapokra
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel

február

19.

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Kaposi

bűnbánati és böjti nap

Szándék: elhunyt TERÉZ édesanya születésének
110. évfordulója alkalmából
Utána: SZENTSÉGIMÁDÁS a CURSILLO
imaközösséggel – ALTEMPLOMBAN
10.30 VERES JENŐ TEMETÉSE
Szt. Mihály temetőben – Henczel
14.00 LUDVIG JÁNOS TEMETÉSE
Szt. Mihály temetőben – Henczel

17.30 KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN – Henczel
Szándék: elhunyt ANDRÁS férj, elhunyt OLGA
édesanya és elhunyt LÁSZLÓ édesapa, továbbá
élő CSALÁDTAGOKért

február

21.

nagyböjti köznap

18.00 vasárnapi vigília-szentmise – Henczel
Szándék elhunyt JÁNOS és ILONA szülőkért

szombat

február

NAGYBÖJT

8.00 latin nyelvű vasárnapi szentmise – Henczel
Szándék: HÁLÁBÓL a vizsgaidőszak kegyelmeiért

10.00 vasárnapi diák-szentmise – Henczel

22.

1.

vasárnap

VASÁRNAPJA

Szándék: elhunyt FERENC férj és édesapa

17.00 plébániai vasárnapi szentmise – Henczel
Szándék: elhunyt SÁNDOR és ROZÁLIA szülők,
nagyszülők lelki üdvéért

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise – Kaposi
Szándék: elhunyt FERENC édesapa és nagyapa

1. Jövő héten szerdán, február 18-án elkezdjük húsvéti készületünk Szent
Negyvennapját. A Magyarországra érvényes böjti fegyelmet szeretettel közöljük:
Böjt és hústól való megtartóztatás van: Hamvazószerdán, február 18-án és
Nagypénteken, április 3-án. E napokon 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. Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor elsősorban hústól
való megtartóztatással vagy helyette több imádsággal, önmegtagadással, és egyéb
jócselekedetekkel tehetünk eleget a bűnbánati fegyelem előírásának.
2. Csütörtökön az esti szentmise utáni szentségimádás vezetésére a Cursillo
imaközösséget kérjük meg.
3. Nagyböjt péntekjein a rózsafüzér helyett 17.15-kor közös keresztúti ájtatosságot
végzünk a Dómtemplomban.
4. Szeretettel felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy a katolikus iskolák javára történő
gyűjtést ebben az esztendőben február 22-én, azaz jövő vasárnap tartjuk. A gyűjtés
teljes összegét az esperesi kerületben működő egyházmegyei oktatási intézmények
javára fordítjuk. Akik egyénileg kívánják segíteni iskoláinkat, azok az „Egyházi Iskolák
és Templomok Fenntartásáért Alapítvány” számlájára (11737007-20529396)
küldjék adományaikat a támogatott iskola megjelölésével. Kérjük templomba-járóinkat,
hogy különös figyelmet fordítsanak anyagiakban is azokra a katolikus oktatási
intézményekre, melyek a jövő ifjúságát keresztény szellemben nevelik. Így várjuk jövő
vasárnap az Önök nagylelkű adományait!







5. Nyílt nap lesz 2015. február 21-én délelőtt 10 órai kezdettel a Győri Papnevelő
Intézetben, melynek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a Szeminárium élete és a papi
hivatás iránt érdeklődő fiatalok találkozhassanak az itt végzett atyákkal, és személyesen
ismerhessék meg a kispapok életét. Előzetesen jelentkezni lehet dr. Martos Levente
Balázs prefektus úrnál a martoslb@gmail.com címen vagy a 96/313-055-ös
telefonszámon. Szeretettel buzdítjuk egyházközségünk fiataljait, akiknek szívében
érdeklődés van a szemináriumi élet iránt, hogy egy élményekben gazdag napot töltsenek
el a kispapokkal és utazzanak el Győrbe! Kérjük a szülők támogató segítségét is, melyet
előre köszönünk.
6. Felvételt hirdet a budapesti Szent Ignác Szakkollégium a 2015-2016-os tanévre.
Egyetemisták és végzős gimnazisták jelentkezését várják. A hátsó asztalról lehet vinni
brosúrákat.

Isten áldását kívánom mindnyájatok családi életére, jövő heti munkájára
és nagyböjti előkészületére!
Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

