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március

2.

nagyböjti köznap

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Kaposi
Szándék: elhunyt MÁRIA és GYÖRGY ükszülőkért

hétfő
március

3.

nagyböjti köznap

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel
Szándék: elhunyt LÁSZLÓ férj és édesapa

kedd
március

nagyböjti köznap

4.

Szent Kázmér
Boldog Meszlényi Zoltán
püspök és vértanú

szerda
március

5.
csütörtök

nagyböjti köznap

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel
Szándék: Kollégisták szándékára
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel
Szándék: Altemplomban nyugvó elhunytjainkért

Elsőcsütörtök

március

Elsőpéntek

6.

nagyböjti köznap

péntek

bűnbánati és böjti nap

március

nagyböjti köznap

7.

Szent Perpétua és Felicitász
vértanúk

szombat

Elsőszombat

LUCERNÁRIUM ALTEMPLOMI ELHUNYTJAINKÉRT

majd: SZENTSÉGIMÁDÁS az ANTIÓCHIÁS ifjúsági
közösséggel –ALTEMPLOMBAN
16.00 KITZINGER FERENC BÚCSÚZTATÁSA
dómtemplomban – Bognár István

17.15 keresztúti ájtatosság DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN
elsőpénteki ájtatossággal – Henczel
Szándék: RÁBEL CSALÁD élő TAGJAIért

NAGYBÖJT

Szándék VÁROSUNK és HAZÁNK megtéréséért és
LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT

Szándék: elhunyt SZÜLŐK és TESTVÉREK lelki
üdvéért

10.00 vasárnapi diák-szentmise – Henczel

8.
vasárnap

3.
VASÁRNAPJA



18.00 vasárnapi vigília-szentmise – Henczel

8.00 latin nyelvű vasárnapi szentmise – Henczel

március

1. Az idei Nagyböjti időben - mivel SEREGHY JÁNOS atya egészségi állapota miatt nem tud
jönni hozzánk - a húsvéti lelki felkészülés lehetőségét a szentgyónáson és a lelki
beszélgetésen keresztül naponta a szentmisék előtt másfél órával: délután ½ 5-től tudjuk
felkínálni templomba-járóinknak. Éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy méltó módon
előkészíthessük lelkünket a feltámadás örömére! Idén három napos nagyböjti
lelkigyakorlaton vehetünk részt városi szervezésben Sopron új templomában. A
lelkigyakorlat időpontja: 2015. március 23-24-25. (hétfő, kedd, szerda) Helye: Szent
Margit Templom, délután 17.45 óra. Szolgáljanak bűnbánatunk és megtérésünk javára
ezek a napok, melyeken előadást tart Varga László kaposvári Szent Imre templom
plébánosa. Végül a soproni KÉSZ szervezésében a mi plébániánkon nagyböjti lelki napot
tartunk nagyszerdán, 2015. április 1-én, melyet P. Szentmártoni Mihály S.J. a római
Gregoriana Pápai Egyetem professzora vezet. Öröm lenne számunkra, ha minél többen
szánnánk időnkből az elmélkedésre és részt vennénk a nagyböjti programokon!
2. Templomunkban múlt vasárnap a katolikus oktatási intézmények javára történő gyűjtés
eredményeként 124.910 Ft-ot adakoztak kedves testvéreink. Hálás szívvel köszönjük
adományaikat!
3. Csütörtökön 18.00 órakor a szentmisét az Altemplomunk Egyetemi Kápolnájában
mutatjuk be és felajánljuk altemplomunkban nyugvó elhunytjainkért. Utána ájtatosságot
végzünk az urnatemetőben, majd a szentségimádás vezetésére a Szent Orsolya Antióchia
ifjúsági imaközösséget kérjük meg.
4. A hét péntekje elsőpéntek. Szentgyónási lehetőséget biztosítunk a szentmise előtt
délután ½ 5 órától, továbbá felkeressük otthonaikban elsőpéntekes betegeinket. Kísérjük
imáinkkal beteg és szenvedő embertársainkat! A jövő heti Nagyböjt péntekén is 17.15kor közös keresztúti ájtatosságot végzünk a bérmálkozó csoporttal a Dómtemplomban.
5. Idén is rendelkezhetünk a személyi jövedelemadónk kétszer egy százalékáról,
legkésőbb május 20-ig. A Katolikus Egyház részére adónk 1%-át a 0011 technikai
számon ajánlhatjuk fel. Az újságos asztalról elvihetők az Alapítványok részére kitett
nyilatkozatok. Szeretettel kérjük az adó 1% felajánlását a Soproni Szent György Templom
Orgonájáért Alapítvány javára!
6. Plébániánk, Szent György Dómtemplomunkról képes könyvet szeretne kiadni, ezért
keresünk régi fotókat, képeket a Templomról és a Káptalanházról. Kérjük kedves
híveinket, akinek otthonában találhatók képek, fotók hozzák a be az irodába vagy a
sekrestyébe.

Szándék: elhunyt LÁSZLÓ édesapa halálának 8.
évf.

17.00 plébániai vasárnapi szentmise – Henczel
Szándék: elhunyt MARGIT és FÁBIÁN szülőkért és
lányuk ILONA lelki üdvéért

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise – Kaposi
Szándék: elhunyt HOZZÁTARTOZÓKért





7. A Győri Egyházmegye nagyböjti ifjúsági lelkigyakorlata 2015. március 27-29. között lesz
a győrújbaráti lelkigyakorlatos házban. A lelkigyakorlatos elmélkedéseket Kovács Gergő
Vilmos csornai káplán atya tartja. Jelentkezni március 17-ig lehet. Részletes program a
faliújságon olvasható.
8. 2015. március 4-én, szerdán 17. 00 órakor a Széchenyi Kamarazenekar ad
hangversenyt a GYIK rendezvényházban. Részletes műsor a faliújságon található.
9. Az Isteni irgalmasság vasárnapjára, április 10-11-12-én zarándoklat indul
Lengyelországba. Érdeklődni Németh Lászlónál 06-30/411-9365 telefonszámon. Részletes
tájékoztatás a faliújságon található.
10. A Városplébánia temetőgondnoki munkakör betöltésére keres munkatársat, napi 4 órás
munkaidőre. További tájékoztató a faliújságon található.
Isten áldását kívánom mindnyájatok családi életére, és nagyböjti lelki elmélyülésére!

Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

