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17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Benkó

nagyböjti köznap

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Henczel
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nagyböjti köznap

szerda
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csütörtök
március

4.
péntek
március
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szombat

március

6.
vasárnap

nagyböjti köznap
Elsőcsütörtök

Szándék: elhunyt HITVESTÁRS, ÉDESAPA és
NAGYAPA

Szándék: elhunyt MÁRIA és GYÖRGY; JUDIT és
ISTVÁN Svédországból ükszülők lelki üdvéért

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Henczel
Szándék: elhunyt ISTVÁN férj, édes- és nagyapa
lelki üdvéért és élő CSALÁDTAGJAIért
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Henczel
Szándék: Altemplomban nyugvó elhunytjainkért
LUCERNÁRIUM ALTEMPLOMI ELHUNYTJAINKÉRT
Majd: SZENTSÉGIMÁDÁS az ANTIÓCHIÁS ifjúsági
közösséggel

nagyböjti köznap

bűnbánati és böjti nap
Szent Kázmér
Boldog Meszlényi Zoltán püspök
és vértanú

17.15 keresztúti ájtatosság DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN
elsőpénteki ájtatossággal - Henczel
Szándék: elhunyt ÉVA keresztanya

Elsőpéntek
nagyböjti köznap
Elsőszombat

NAGYBÖJT

4.
VASÁRNAPJA
(Laetare - vasárnap)

18.00 vasárnapi vigília-szentmise - Henczel
Szándék: VÁROSUNK és HAZÁNK megtéréséért és
LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT

8.00 latin nyelvű vasárnapi szentmise - Henczel
Szándék: elhunyt SZÜLŐKért és TESTVÉREKért

10.00 vasárnapi diák-szentmise - Henczel
Szándék: elhunyt ZOLTÁN gyermek lelki üdvéért
halála 10 évfordulóján
KERESZTELÉS SZERTARTÁSA - Henczel
11.00 Keresztelendő: KALMÁR ROXÁNA
17.00 plébániai vasárnapi szentmise - Henczel

Szándék: elhunyt ROZÁLIA édesanya és nagymama

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise - Benkó
Szándék:

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. Nálunk kerül megszervezésre a „24 óra az Úrért”
nagyböjti virrasztás március 18-án és 19-én, egész napos gyóntatással, végül 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. ELSŐCSÜTÖRTÖKI MEGEMLÉKEZÉS ÉS SZENTSÉGIMÁDÁS
Csütörtökön 18.00 órakor a szentmisét az Altemplomunk Egyetemi Kápolnájában
mutatjuk be és felajánljuk altemplomunkban nyugvó elhunytjainkért. Utána ájtatosságot
végzünk az urnatemetőben, majd a szentségimádás vezetésére a Szent Orsolya Antióchia
ifjúsági imaközösséget kérjük meg.
3. ELSŐPÉNTEKI ÁJTATOSSÁG
A hét péntekje elsőpéntek. Szentgyónási lehetőséget biztosítunk a szentmise előtt
délután ½ 5 órától, továbbá felkeressük otthonaikban elsőpéntekes betegeinket.
Kísérjük imáinkkal beteg és szenvedő embertársainkat! A jövő heti Nagyböjt pénteken is
17.15-kor közös keresztúti ájtatosságot végzünk a Dómtemplomban.
4. MUNKANAP A PLÉBÁNIÁN
A hét szombatja, március 5-e, munkanap, ezért plébániánk irodája is délelőtt 9-½ 12ig nyitva tart. Szeretettel várjuk a kedves testvéreinket ügyintézésre!
5. TAVASZI JEGYESKURZUS
Március 29-től indul plébániánkon a tavaszi jegyes kurzus. Keddenként este 20.00
órától a Jezsuita – teremben házaspárok és egy lelkipásztor segítenek a házasság
szentségére való felkészülésben.
6. 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!







7. SZENTSÉGIMÁDÁS
Szentségimádásra van lehetőség 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.

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

