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1.

március

16.
hétfő
március

17.
kedd
március

18.
szerda
március

19.
csütörtök

nagyböjti köznap

Szent Patrik

GYŐRI KÖNNYEZŐ SZŰZ
MÁRIA ÜNNEPE
nagyböjti köznap
Jeruzsálemi Szent Cirill
püspök és egyháztanító

20.
péntek

Dr. Pápai Lajos püspök atyánk
kinevezésének 24. évfordulója

SZENT JÓZSEF,
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ
MÁRIA JEGYESÉNEK
FŐÜNNEPE

bűnbánati és böjti nap

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK
SZENTSÉGIMÁDÁSI
NAPJA

március

21.

nagyböjti köznap

NAGYBÖJT
március

5.
VASÁRNAPJA

vasárnap

előkészíthessük

Szándék: elhunyt JÓZSEF édesapa és ANNA
édesanya
Utána: SZENTSÉGIMÁDÁS a CURSILLO
imaközösség vezetésével
7.00 Laudessel SZENTSÉGKITÉTEL
dómtemplomunkban – Henczel
14.00 ÁGOTAY ISTVÁN BÚCSÚZTATÁSA
altemplomunkban – Henczel
17.00 Vesperással SZENTSÉGELTÉTEL
dómtemplomunkban – Henczel
17.30 keresztúti ájtatosság DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN – Henczel

Szándék: elhunyt FERENC és ANNA szülők

(Feketevasárnap)

Szándék: elhunyt KISHORVÁTH PÉTER, HORVÁTH
MÁRIA, KOVÁVCS FERENC és SZABÓ ROZÁLIA
szülőkért és KOVÁCS GYÖRGY édesapáért

8.00 latin nyelvű vasárnapi szentmise – Henczel
Szándék: elhunyt JÓZSEF édesapáért és élő
hozzátartozókért

10.00 vasárnapi diák-szentmise – Henczel
Szándék: elhunyt JÁNOS férj, édesapa, nagyapa
halálának 3. évfordulója

17.00 plébániai vasárnapi szentmise – Henczel
Szándék: elhunyt ZOLTÁN fiúért

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise – Kaposi
Szándék:

feltámadás

örömére!

Idén

három

napos

nagyböjti

előadást tart Varga László kaposvári Szent Imre templom plébánosa. Templomunkban
ezeken a napokon nincs szentmise. 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

14.00 NÉMETH JÓZSEF TEMETÉSE
altemplomunkban – Henczel

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel

a

délután 17.45 óra. Szolgáljanak bűnbánatunk és megtérésünk javára ezek a napok, melyeken

Szándék: HÁLÁBÓL

Szándék:
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA

lelkünket

lelkigyakorlaton vehetünk részt városi szervezésben Sopron új templomában. A lelkigyakorlat
időpontja: 2015. március 23-24-25. (hétfő, kedd, szerda) Helye: Szent Margit Templom,

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel

18.00 vasárnapi vigília-szentmise – Henczel

szombat

22.

Szándék: elhunyt ILONA édesanyák és
nagymamák

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel

Az idei Nagyböjti időben 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

nagyböjti köznap

nagyböjti köznap
március

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Kaposi

minél többen szánnánk időnkből az elmélkedésre és részt vennénk a nagyböjti programokon!
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Jövő vasárnap gyűjtést tartunk a szentföldi zarándokhelyek javára, amelyek a háború
következtében nehéz anyagi helyzetben vannak.
Március 19-én, csütörtökön délután 15.00 órakor meleg ételosztás lesz Plébániánkon.
Szeretettel hívjuk és várjuk rászoruló testvéreinket.
Csütörtökön az esti szentmise utáni szentségimádás vezetésére a Cursillo imaközösséget
kérjük meg.
Nagyböjt péntekjein a rózsafüzér helyett 17.30-kor közös keresztúti ájtatosságot végzünk a
Dómtemplomban.
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.







9.

Március 21-én, szombaton lelki nap lesz a Bencés Templomban. Plakát a hirdetőtáblán
található.
10. Szeretettel hívjuk híveinket március 25-én, szerdán Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
a városi lelkigyakorlat keretében tartandó lelki örökbefogadásra este 17.45 órára a Szent
Margit templomban. Plakát a hirdetőtáblán található.
11. Nagyböjti zarándoklat indul Frauenkirchenbe (Nagyboldogasszony) 2015. március 28-án,
szombaton. Plakát a hirdetőtáblán található.
12. 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 17én, 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.

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

Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

