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nagyböjti köznap
Római Szent Franciska
szerzetesnő

nagyböjti köznap

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Kaposi
Szándék: elhunyt MATILD és ZOLTÁN szülőkért
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17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Horváth László
Szándék:

kedd
március

11.

nagyböjti köznap
Lourdes-i Szűzanya napja

szerda
március

12.

nagyböjti köznap

csütörtök
március

13.
péntek

bűnbánati és böjti nap
Szentatyánk, FERENC PÁPA
megválasztásának 2.
évfordulója

nagyböjti köznap

NAGYBÖJT
VASÁRNAPJA
(Laetare - vasárnap)

vasárnap

6.

Szándék: elhunyt VENDEL és MÁRIA nagyszülőkért
és gyermekeik: MELINDA és GYULA lelki üdvéért
Utána: SZENTSÉGIMÁDÁS a ROSA MYSTICA
imaközösséggel – ALTEMPLOMBAN

7.

17.15 keresztúti ájtatosság DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN - Horváth L.
Szándék: elhunyt ERNŐ férj, édesapa és nagyapa
halálának 9. évfordulója alkalmából

8.

NEMZETI ÜNNEP

9.



18.00 vasárnapi vigília-szentmise - Henczel
Szándék elhunyt szülők JÓZSEF és MÁRIA
haláluknak 10. évfordulója alkalmából
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15.

5.

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Horváth László

13.00 keresztelés szertartása - Henczel
Keresztelendő: AMBRUS BARNA

szombat

március

lourdes-i körmenettel - Horváth László
Szándék: elhunyt ISTVÁN férj, édesapa, nagyapa
lelki üdvösségéért és élő CSALÁDTAGJAIért
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA

4.

nagyböjti köznap

március

14.

17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN

Március 11-én, szerdán este 6 órai szentmisében Lourdes-i Ájtatosságot tartunk egybekötve
gyertyás körmenettel, melyet HORVÁTH LÁSZLÓ kórházlelkész, templomigazgató atya vezet.
Boldogságos Szűzanya közbenjárását beteg és szenvedő embertársainkért.
Csütörtökön az esti szentmise utáni szentségimádás vezetésére a Rosa Mystica imaközösséget
kérjük meg.
A jövő heti Nagyböjti pénteken is 17.15-kor közös keresztúti ájtatosságot végzünk a felavatott
ministránsokkal a Dómtemplomban. Ezen a napon - mint a nagyböjti pápai üzenetből már
értesültünk -, Szentatyánk Ferenc pápa megválasztása 2. évfordulóján, „24 óra az Úrért”
elnevezésű kezdeményezését az egész egyházban megtartják március 13-án és 14-én, ez az
alkalom éppen az imádság szükségességét hivatott kifejezni. Egyházközségünk szombati napon,
14-én tarja meg Szentatyánk kívánságát, imádkozunk az Ő apostoli szolgálatáért és a világ
békéjéért. Az esti szentmise előtt ½ 5-től gyónási lehetőséget biztosítunk, az esti szentmisét
zsolozsmával végezzük és a szentmise után szentségimádást végzünk. Várjuk a templomba
járóink buzgó részvételét!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Kárpátalján kialakult súlyos helyzet miatt úgy
döntött, hogy a katasztrófaalapból 10 millió forint értékben gyorssegélyt juttat el a nehéz
helyzetben lévő családok és az egyedülálló idős emberek megsegítésére. Püspök Atyánk is
gyűjtést hirdet egyházmegyénk összes templomában jövő vasárnap, március 15-én, a
kárpátaljai testvérek javára. Így kérjük és várjuk a kedves testvérek nagylelkű adományait!
2015. március 15-22-ig szentségimádási hét lesz városunkban. Templomunkban 20-án, pénteken
lesz a szentségimádási nap. Szeretettel várjuk a közösségek jelentkezését, a sekrestyében vagy az
irodában. Plakát a faliújságon található.
2015. március 19-én, csütörtökön délután 15.00 órakor meleg ételosztás lesz Plébániánkon,
melyet ez alkalommal egy helyi vállalkozó finanszíroz. Szeretettel hívjuk és várjuk rászoruló
testvéreinket.
Húsvéti nagytakarítás lesz március 21-én, szombaton 9.00-12.00 óráig a templomban.
Tekintsük szívügyünknek, Isten házának rendjét, tisztaságát!
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!
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.

8.00 latin nyelvű vasárnapi szentmise - Henczel
Szándék: elhunyt ISTVÁN édesapa

10.00 vasárnapi diák-szentmise - Henczel
Szándék: elhunyt szülők JÓZSEF és PIROSKA,
ISTVÁN és ERZSÉBET és élő HOZZÁTARTOZÓIKért

17.00 plébániai vasárnapi szentmise - Henczel
Szándék: elhunyt ISTVÁN férj, édesapa, nagyapa
Szándék: SÁMUEL KÖZÖSSÉG SZÁNDÉKÁRA



Isten áldását kívánom mindnyájatok családi életére, és nagyböjti lelki elmélyülésére!

Plébánosotok:

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise - Kaposi



10. Szeretettel ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe a győri Székesegyház-Bazilika nagy
kincsének, a vérrel könnyező Szűzanya kegyképének ünnepét.
1.) Az EGYHÁZMEGYE PAPSÁGÁNAK rekollekcióval egybekötött zarándoklata március 17-én,
kedden lesz délelőtt 11 órakor ünnepélyes koncelebrált szentmise keretében.
2.) A HÍVEK ZARÁNDOKLATÁRA március 22-én, vasárnap kerül sor. Az ünnepi szentmise 10
órakor lesz.
11. 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.
12. 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.

Henczel Szabolcs

