február

8.
hétfő

köznap
Emiliáni Szent Jeromos
Bakhita Szent Jozefina szűz

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Benkó
Szándék: elhunyt ISTVÁN férj, édesapa, nagyapa
és dédapa halála 20. évfordulóján

február

9.

köznap

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Henczel
Szándék: HÁLÁBÓL a munkában eltöltött 40 évért

kedd
február

10.

HAMVAZÓSZERDA
Szigorú böjti nap

szerda
február

11.
csütörtök
február

12.
péntek

nagyböjti köznap
A Lourdes-i Boldogságos
Szűz Mária
BETEGEK VILÁGNAPJA

14.
vasárnap

17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN
betegek szentségével, lourdes-i körmenettel - Henczel
Szándék: BETEGEKért
Utána: SZENTSÉGIMÁDÁS a ROSA MYSTICA
imaközösséggel

17.15 keresztúti ájtatosság DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN - Henczel

bűnbánati és böjti nap

Szándék: elhunyt SZÜLŐK és TESTVÉREK lelki
üdvéért

nagyböjti köznap

szombat

február

Szándék:
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA

nagyböjti köznap

február

13.

17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN - Henczel
hamuszenteléssel és hamvaszkodással

NAGYBÖJT

1.
VASÁRNAPJA

11.00 aranylakodalom szertartása - Henczel
Jubilánsok: Kajtár József – Lakatos Gabriella
18.00 vasárnapi vigília-szentmise - Henczel

Szándék elhunyt BŐSZE BALÁZS férj, édesapa,
nagyapa halála első évfordulóján

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

10.00 vasárnapi diák-szentmise - Henczel
keresztelés szertartásával
Szándék: BÉRMÁLKOZÓK BEFOGADÁSI ÜNNEPE
Keresztelendők: KISS BEATRIX és GARÁD TÍMEA

17.00 plébániai vasárnapi szentmise - Henczel
Szándék: élő és elhunyt CSALÁDTAGOKért

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise - Benkó
Szándék:

HIRDETÉSEK
1. A NAGYBÖJTI LITURGIKUS IDŐ
Jövő héten szerdán, február 10-én, elkezdjük húsvéti készületünk Szent
Negyvennapját. A Magyarországra érvényes böjti fegyelmet szeretettel közöljük:
Böjt és hústól való megtartóztatás van: Hamvazószerdán, február 10-én és Nagypénteken,
március 25-én. E napokon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak
háromszor szabad étkezni, és egyszer szabad jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól
nem szabad enni.
Kötelező hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól. Az
év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor elsősorban hústól való megtartóztatással vagy
helyette több imádsággal, önmegtagadással, és egyéb jócselekedetekkel tehetünk eleget a bűnbánati
fegyelem előírásának.

2. BETEGEK VILÁGNAPJA
Február 11-én, csütörtökön a BETEGEK VILÁGNAPJÁN, az este 6 órai
szentmisében Lourdes-i Ájtatosságot tartunk egybekötve gyertyás körmenettel.
Szentgyónási lehetőséget biztosítunk már a szentmise előtt 1 órával, délután 5 órától!
Hagyományainkhoz híven a betegek világnapján a szentkenet közösségi kiszolgáltatását
felkínáljuk templomba járóinknak. A szentkenetet egy évben egyszer fölvehetik azok,
akik elmúltak 60 évesek, vagy akik olyan betegségben szenvednek, amit lábon hordanak
ugyan, de bármikor súlyosra fordulhat az állapotuk. Jelentkezni lehet a szentség
vételére a sekrestyében vagy az irodában.
3. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS
Csütörtökön az esti szentmise utáni szentségimádás vezetésére a Rosa Mystica
imaközösséget kérjük meg.

4. KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG
Nagyböjt péntekjein a rózsafüzér helyett 17.15-kor, keresztúti ájtatosságot
végzünk a Dómtemplomban.
5. RENDELKEZÉS A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
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. CD VÁSÁRLÁS
Dr. Maróti Gábor Sopronból származó atya „liturgikus orgonadarabok” című
szerzeménye Soós Gábor orgonaművész előadásában CD formában vásárolható 1.000 Ft-os
egységáron a Plébánia irodájában.

7. SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLAT
Bodó Zoltán atya vezetésével szentévi zarándokút indul Jézus lábnyomába, a
Szentföldre, melyről részletes tájékoztatást a hirdetőtáblán találhatunk!

Isten áldását kívánom mindnyájatok jövő heti nagyböjti előkészületére,
és az irgalmasság cselekedeteivel gazdagított családi életére!
Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

