LITURGIKUS HETIREND
A S ZENT GYÖRGY

március

23.
hétfő
március

24.
kedd
március

25.
szerda

nagyböjti köznap
Mongrovejói Szent Turibiusz
püspök

nagyböjti köznap
URUNK SZÜLETÉSÉNEK
HÍRÜLADÁSA
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

26.
27.
péntek

március

28.

nagyböjti köznap

17.45 LELKIGYAKORLAT A SZENT MARGIT
TEMLOMBAN
17.45 LELKIGYAKORLAT A SZENT MARGIT
TEMLOMBAN

Szándék: elhunyt JÓZSEF férj, édesapa és elhunyt
CSALÁDTAGOKért
Utána: BIBLIKUS SZENTSÉGIMÁDÁS –
ALTEMPLOMBAN

nagyböjti köznap
bűnbánati és böjti nap

17.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN – Henczel
Szándék: fájó szívvel emlékezünk halálának 5.
évfordulóján elhunyt IMRE drága férj, édesapa
nagyapa

18.00 VÁROSI KERESZTÚT
Orsolyita templomból indulva

nagyböjti köznap

KERESZTELÉS SZERTARTÁSA – Henczel
11.00 Keresztelendő: Jauernig Nóra
14.00 Keresztelendő: Kohlmann Ákos Péter és
Kohlmann Réka Kata
16.00 esküvő szertartása – Henczel
Jegyesek: Orosz Norbert – Kelemen Kata

18.00 vasárnapi vigília-szentmise – Henczel

szombat

ÓRAÁTÁLLÍTÁS
március

15.00 IVÁN JÓZSEFNÉ Prekker Erzsébet TEMETÉSE
Szt. Mihály temetőben – Henczel

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel

csütörtök
március

17.45 LELKIGYAKORLAT A SZENT MARGIT
TEMLOMBAN

FŐÜNNEPE

március

(HAJNALI 2-RŐL 3 ÓRÁRA)

Szándék VÁROSUNK és HAZÁNK megtéréséért és
LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT

8.00 latin nyelvű vasárnapi szentmise – Henczel
Szándék: elhunyt TERÉZ és ANTAL szülőkért

10.00 vasárnapi diák-szentmise – Henczel

29.
vasárnap

VIRÁGVASÁRNAP

HIRDETÉSEK

PLÉBÁNIA- ÉS D ÓMTEMPLOMBAN

9400 Sopron, Szent György u 7. | Tel: 06-99/525-030 | Fax: 06-99/525-031
E-mail: iroda@domsopron.hu | Web: www.domsopron.hu

Szándék: elhunyt OTTÓ édesapa

17.00 plébániai vasárnapi szentmise – Henczel
Szándék: elhunyt GYULA édesapáért

AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK 19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise – Kaposi
Szándék: elhunyt JÓZSEF férjért halálának 7.
VASÁRNAPJA
évforduló

1. 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
előkészíthessük lelkünket a feltámadás örömére! Jövő héten három napos nagyböjti
lelkigyakorlaton vehetünk részt városi szervezésben Sopron új templomában. A
lelkigyakorlat időpontja: március 23-24-25. 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. Templomunkban
ezeken a napokon NEM MUTATUNK BE SZENTMISÉT!!! Végül a soproni KÉSZ
szervezésében Szent György Plébániánkon egy nagyböjti lelki napot tartunk templombajáróinknak nagyszerdán, 2015. április 1-én, melyet P. Szentmártoni Mihály S.J. a
római Gregoriana Pápai Egyetem professzora vezet. Öröm lenne számunkra, ha minél
többen részt vennénk a nagyböjti programokon!
2. A múlt heti kárpátaljai gyűjtés összege 193.075 Ft, amit hálásan köszönünk templomba
járóinknak.
3. Március 23-án, hétfőn a Kossuth Rádióban a déli harangszóra templomunk harangjait
hallhatjuk.
4. Csütörtökön az esti szentmise után biblikus szentségimádást tartunk.
5. A városi Plébániákhoz csatlakozva március 27-én, jövő pénteken 18.00 órakor városi
keresztutat járunk, ezért a szentmisét 17.00 órakor mutatjuk be. Ezen a pénteken
templomunkban nem lesz keresztúti ájtatosság. Részletes plakát a hirdetőtáblán
található.
6. Jövő vasárnap hajnalban kezdődik a nyári időszámítás. Templomunkban nem lesz
miserend változás.
7. 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. A Soproni Rendőrkapitányság közleményére szeretnénk felhívni híveink figyelmét a
biztonságos közlekedés fontosságára, a közlekedési szabályok fokozott betartására, a
kerékpárok kivilágítására, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedéskor a szükséges
körültekintés, óvatosság fontosságára. Vigyázzunk egymás testi épségére!
9. Görög katolikus szent liturgiák lesznek az egyetemi kápolnában. 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 28án, szombaton. Plakát a hirdetőtáblán található.
12. A Szent Margit új templomban Lőveri Esték című rendezvény keretében hangversenyre
hívjuk testvéreinket, jövő vasárnapra, melynek programja a hirdetőtáblán olvasható
13. Sereghy János atya köszöni a soproni hívek imáit és aggódó szeretetét, viszonozva
imáival, mindenkinek kegyelmekben gazdag Húsvéti előkészületet és ünnepeket
kíván!

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

Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

