október

26.

köznap

hétfő

köznap

28.
szerda

SZENT SIMON ÉS
SZENT JÚDÁS TÁDÉ
APOSTOLOK ÜNNEPE

október

29.

köznap

csütörtök
október

30.

köznap

péntek
október

31.
szombat

17.30 októberi rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN– Benkó
Szándék: SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG
szándékára

kedd
október

Szándék: elhunyt ROZÁLIA édesanya és elhunyt
GYÖRGY édesapa lelki üdvéért
14.00 TAMÁSI JÁNOSNÉ (Kovács Ilona) TEMETÉSE
Szt. Mihály temetőben – Böcskei Győző

október

27.

17.30 októberi rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN – Benkó

köznap
Boldog Romzsa Tódor püspök
és vértanú

17.30 októberi rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN – Benkó
Szándék: elhunyt NEMES ISTVÁN püspöki
tanácsos lelki üdvéért
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA

17.30 októberi rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN – Benkó
Szándék: elhunyt TERÉZ és JÓZSEF szülők lelki
üdvéért hálából és szeretettel
Utána: BIBLIKUS SZENTSÉGIMÁDÁS

17.30 októberi rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN – Henczel
Szándék: elhunyt FERENC férj és édesapa lelki
üdvéért, továbbá elhunyt JOLÁN és TERÉZ
testvérekért

17.00 ünnepélyes októberi rózsafüzér lezárás
18.00 ünnepi vigília-szentmise – Henczel
Szándék: elhunyt ERZSÉBET, és édesapja JÓZSEF
lelki üdvéért

8.00 latin nyelvű ünnepi szentmise – Henczel

november

1.
vasárnap

MINDENSZENTEK
FŐÜNNEPE
ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

Szándék: elhunyt HORVÁTH BRÚNÓ atyáért
kapuvári hívei hálából és szeretettel

17.00 plébániai ünnepi szentmise – Henczel
Szándék: elhunyt JÓZSEF, GIZELLA, OLGA
plébániánk jótevőiért – Henczel
Utána: HALOTTAK ESTI ÁJTATOSSÁG
BÚCSÚNYERÉSI LEHETŐSÉGGEL

19.30 ifjúsági ünnepi szentmise – Benkó
Szándék: elhunyt MARGIT édesanya és elhunyt
ANNA édesanya lelki üdvéért

HIRDETÉSEK
1. MISSZIÓS GYŰJTÉS
Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a múlt heti missziós gyűjtés alkalmával gyakorolták
segítő szeretetüket hitünk hirdetésének missziós munkája támogatásában. Egyházközségünkből 125.420
Ft-ot továbbíthattunk erre a célra. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!
2. KATEKÉZIS
Jövő héten az őszi szünet miatt katekéziseink elmaradnak! Következő időpont: november 3-a.
PRÉDIKÁCIÓSOROZAT
Hétköznapi szentmiséinken tematikus szentbeszédben ismertetjük Szentatyánk, Ferenc pápa: „Laudato
Si” kezdetű enciklikáját, melyre szeretettel várjuk testvéreinket!
3. OKTÓBERI RÓZSAFÜZÉR
Október a Rózsafüzér hónapja, minden hétköznap 17.30-tól közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
Ünnepélyes rózsafüzér imádságot október utolsó napján 31-én, szombaton délután 5 órától tartjuk,
melyre szeretettel várjuk a Szűzanya-tisztelő testvéreinket!
4. SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG IMAALKALMA
Kedden 17.00 órakor a Szent Mónika Közösség imaóráját tartjuk a Jezsuita-teremben, utána az ő
szándékukra mutatjuk be a szentmisét.
5. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS
Csütörtökön az esti szentmise után BIBLIKUS SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk.
6. MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA
Jövő vasárnap, Mindenszentek főünnepén vasárnapi miserendet tartunk, 17.00 órakor ünnepélyes
szentmisét mutatunk be dómtemplomunkban, melyet követően halottak esti ájtatosságot végzünk. Aki
november 1. és 8-a között altemplomunkat és a többi temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább
lélekben imádkozik a meghaltakért, minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, szentáldozás,
imádság a Szentatya szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető
meglátogatásakor.
November 2-án hétfőn, halottak napja. A Szent Mihály Templomban délelőtt 9.00-kor az elhunyt soproni
lelkipásztorokért mutatunk be koncelebrált szentmisét. Nálunk reggel 8.00 órakor latin nyelvű
szentmisét a Jó Halál oldalkápolnában, az esti 18.00 órai szentmisét dómtemplomunkban celebráljuk,
melynek keretében megemlékezünk elhunyt szeretteinkről és az összes megholtakról.
7. TEMETŐ NYITVATARTÁS
Altemplomunk az ünnepek alatt (október 30.–november 1.) minden nap reggel 8.00 órától este 22.00
óráig látogatható. Kérjük a látogatókat, hogy tartsák be az altemplomi házirendet. A füst és a tűzveszély
elkerülése végett, csak az itt kapható mécseseket használják. Köszönjük együttműködésüket! A Szent
Mihály temető nyitva tartása pedig a hirdetőtáblán olvasható.







8. GYÁSZOLÓK KATEKÉZISE - SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Gyászolók segítő csoportja indul Sopronban. Szeretettel várjuk mindazokat, akiknek régebben vagy a
közelmúltban kellett szembenéznie a halálokozta fájdalommal. Kétheti rendszerességgel kiscsoportos
formában nyújtunk segítséget azoknak, akik nem találnak megnyugvást. Első alkalom: 2015. november 3-a
kedd, 17.00 óra Szent György plébánia. Részletes tájékoztató a faliújságon olvasható!
9. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÁS
A Szent Orsolya Gimnázium szeretettel várja azokat a 4. és 8. osztályos általános iskolai tanulókat, akik
szívesen folytatnák középiskolai tanulmányaikat egy jó felvételi arányokkal rendelkező, azokra igényesen
előkészítő egyházi, katolikus intézményben. Beiskolázási tájékoztató november 16-án 17.00 órakor.
Nyílt tanítási nap november 25-én 8.00-11.00 óráig. Részletes tájékoztató a faliújságon olvasható!

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

Henczel Szabolcs

