február

22.
hétfő

SZENT PÉTER APOSTOL 17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
szentmise ALTEMPLOMBAN - Benkó
SZÉKFOGLALÁSÁNAK 18.00
Szándék: elhunyt ILONA és JÓZSEF szülők lelki
üdvéért
ÜNNEPE

február

23.

nagyböjti köznap

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Benkó
Szándék: elhunyt FERENC édesapa és nagyapa

kedd
február

24.

SZENT MÁTYÁS
APOSTOL ÜNNEPE

szerda
február

25.

nagyböjti köznap

csütörtök
február

26.
péntek

nagyböjti köznap
bűnbánati és böjti nap

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Benkó
Szándék: elhunyt GÉZA
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Benkó
Szándék: elhunyt ZSUZSA rokon és osztálytárs lelki
üdvéért hálából és szeretettel
Utána: BIBLIKUS SZENTSÉGIMÁDÁS
15.00 MÁRKUS GÉZA TEMETÉSE
DÓMTEMPLOMBAN - Henczel
17.15 keresztúti ájtatosság DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN - Henczel

Szándék: BETEG CSALÁDTAGOKÉRT

február

27.

nagyböjti köznap

18.00 vasárnapi vigília-szentmise - Henczel
Szándék: SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG szándékára

szombat
8.00 latin nyelvű vasárnapi szentmise - Henczel

február

NAGYBÖJT

28.

3.

vasárnap

VASÁRNAPJA

Szándék: elhunyt BLAY szülők ZOLTÁN és IRMA

10.00 vasárnapi diák-szentmise - Henczel
Szándék: elhunyt GÉZA és TIBOR nagyapák lelki
üdv.
KERESZTELÉS SZERTARTÁSA - Henczel
11.00 Keresztelendő: LAKATOS KRISTÓF
17.00 plébániai vasárnapi szentmise - Henczel

Szándék: elhunyt ENDRE férj, édes- és nagyapa
halálának első évfordulóján

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise - Benkó
Szándék: HÁLÁBÓL az EGYÜTT TÖLTÖTT 40
ÉVÉRT

HIRDETÉSEK
1. A NAGYBÖJTI LITURGIKUS IDŐ
Az idei évben három napos nagyböjti lelkigyakorlaton vehetünk részt városi
szervezésben a Szent Imre Plébánián. A lelkigyakorlat időpontja: 2016. március 7-8-9. (hétfő,
kedd, szerda) Helye: Szent Imre Templom, este 18.00 óra. Szolgáljanak bűnbánatunk és
megtérésünk javára ezek a napok, melyeken előadást tart Béri László Renátó O.C.D. győri
szerzetes atya. Az idei Nagyböjti időben hagyományainkhoz híven napközben is felkínáljuk
templomba járóinknak a húsvéti lelki felkészülés lehetőségét a szentgyónáson és a lelki
beszélgetésen keresztül. Jövő héten délelőtt és délután, SEREGHY JÁNOS gör. kat. paróchusesperes atya várja a szentségekhez járulókat. Éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy méltó módon
előkészíthessük lelkünket a feltámadás örömére! Előzetes bejelentkezés a plébániánk portáján
vagy a sekrestyében lehetséges. Nálunk a soproni KÉSZ szervezésében nagyböjti lelki napot
tartunk nagyszerdán, 2016. március 23-án, melyet P. Szentmártoni Mihály S.J. a római
Gregoriana Pápai Egyetem professzora vezet. Öröm lenne számunkra, ha minél többen szánnánk
időnkből az elmélkedésre és részt vennénk a nagyböjti programokon!
2. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS
Csütörtökön az esti szentmise után biblikus szentségimádásra várjuk a kedves
testvéreket.
3. KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG
Nagyböjt péntekjein a rózsafüzér helyett 17.15-kor, keresztúti ájtatosságot végzünk a
Dómtemplomban.
4. KATOLIKUS ISKOLÁK JAVÁRA TÖRTÉNŐ GYŰJTÉS
Szeretettel felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy a katolikus iskolák javára történő gyűjtést
ebben az esztendőben február 28-án, azaz jövő vasárnap tartjuk. A gyűjtés teljes összegét az
esperesi kerületben működő egyházmegyei oktatási intézmények javára fordítjuk. Akik egyénileg
kívánják segíteni iskoláinkat, azok az „Egyházi Iskolák és Templomok Fenntartásáért
Alapítvány” számlájára (11737007-20529396) küldjék adományaikat a támogatott iskola
megjelölésével. Kérjük templomba-járóinkat, hogy különös figyelmet fordítsanak anyagiakban is
azokra a katolikus oktatási intézményekre, melyek a jövő ifjúságát keresztény szellemben
nevelik. Így várjuk jövő vasárnap az Önök nagylelkű adományait!
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. SZENTSÉGIMÁDÁS
2016. február 15-től (hétfő) szentségimádás kezdődik az Orsolya templomban nyár
végéig. Hétfőn, kedden, szerdán 13.00-20.00 óráig, csütörtökön 14.00-20.00 óráig, pénteken
15.00-20.00 óráig. Plakát a hirdetőtáblán található.
7. ELŐADÁS
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) soproni csoportja szervezésében 2016. február
26-án, pénteken 19 órai kezdettel Bognár István plébános tart előadást a Jezsuita-teremben,
„Az Eucharisztia misztériuma az Ó és Újszövetség Húsvétjának fényében” címmel.
Szeretettel várjuk kedves testvéreinket az előadásra.
8. 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.

Isten áldását kívánom mindnyájatok jövő heti nagyböjti készületére!
Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

