március

21.

NAGYHÉTFŐ

hétfő
március

22.

NAGYKEDD

kedd
március

23.

NAGYSZERDA

NAGYCSÜTÖRTÖK

Szándék: elhunyt IMRE drága férj, édesapa,
nagyapa és dédapa lelki üdvéért halála 6.
évfordulóján
16.30 BARANYAI GYULA TEMETÉSE
ALTEMPLOMUNKBAN – Németh Attila
17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN
Főcelebráns: P. Szentmártoni Mihály S.I.

18.00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére
DÓMTEMPLOMBAN – Henczel

Szándék: elhunyt szülők FERENC és ANNA

csütörtök

25.

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel

11.30 TÓTH KÁROLYNÉ (Soós Nagy Piroska)
TEMETÉSE Szent Mihály temetőben – Benkó

március

március

Szándék: elhunyt JÓZSEF édesapa és ANNA
édesanya, szülők és nagyszülők lelki üdvéért
hálából és szeretettel

Szándék: elhunyt JÓZSEF férj, édesapa és elhunyt
CSALÁDTAGOKért

szerda

24.

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Benkó

21.00 Szentségőrzés virrasztással

NAGYPÉNTEK
Szigorú böjti nap

péntek

Ezen a napon: 18-60 éves korig háromszor étkezünk és
egyszer lakunk jól! 14 éves kortól pedig tartózkodunk
minden húsételtől
17.00 KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG – Henczel
majd azt követően: DÓMTEMPLOMBAN

AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE
Szent Sír megnyitása

március

26.

NAGYSZOMBAT
A CSEND NAPJA

22.00 HÚSVÉTI VIGÍLIA DÓMTEMPLOMBAN
(HÚSVÉTÉJJELI SZENTMISE) SZERTARTÁSA
húsvéti ételszenteléssel – Henczel

szombat

március

27.

HÚSVÉTVASÁRNAP

KRISZTUS
FELTÁMADÁSÁNAK
vasárnap
FŐÜNNEPE

8.00 latin nyelvű húsvéti szentmise – Henczel
húsvéti ételszenteléssel
Szándék: SZABÓ CSALÁD elhunyt TAGJAIért

17.00 plébániai húsvéti szentmise – Henczel
Szándék: elhunyt JÁNOS és MÁRIA szülőkért

19.30 ifjúsági húsvét-ünnepi szentmise – Benkó
Szándék: elhunyt DR. ARSZIN MIKLÓS és áldott
felesége IDA szülők és nagyszülők lelki üdvéért

HIRDETÉSEK
1. SZENTFÖLDI GYŰJTÉS EREDMÉNYE
Templomunkban a múlt heti szentföldi gyűjtésre 94.005 Ft-ot adakoztak a
kedves testvérek. Hálás szívvel köszönjük nagylelkű adományaikat!

2. NAGYSZERDAI LELKI NAP
A soproni KÉSZ szervezésében plébániánkon nagyböjti lelki napot tartunk
nagyszerdán, március 23-án, melyet P. Szentmártoni Mihály S.I. a római Gregoriana
Pápai Egyetem professzora vezet. Szentmise alatt és előtte ¼ 6-tól gyóntatunk! Öröm
lenne számunkra, ha minél többen szánnánk időnkből az elmélkedésre és részt vennénk
ezen a nagyhéti programon!

3. 2016. ÉV SZENTHÁROMNAPJA A DÓMTEMPLOMBAN
A nagyhéti szertartások rendje hirdetéseinkben és a hirdetőtáblán is olvasható.
Csütörtökön kezdődik a Szentháromnap, melyen az Utolsó Vacsora szentmiséjét este
6 órakor kezdjük, majd este 9 órakor egy órás szentségi virrasztást tartunk.
Nagypéntek szigorú böjti nap. Urunk, Jézus szenvedésének és halálának napján a
keresztút 17.00 órakor kezdődik, MAJD UTÁNA a SZERTARTÁSOK. A hívő felnőtt ezen
a napon legfeljebb háromszor étkezik, és csak egyszer lakik jól, továbbá nem fogyaszt
húsételt. Március 26-án, nagyszombaton 8.00-18.00 óráig a szentsír őrzésére
szeretettel várjuk a kedves testvéreket. Napközben nem lesz szentmise. A Húsvéti
vigília este 22.00 órakor kezdődik. A katekumenek közül 6 testvérünk fog
megkeresztelkedni, 13 járul első szentáldozáshoz és 18 bérmáláshoz. A húsvéti
vigília-szentmise keretében ételszentelést is végzünk.

4. 2016. ÉV HÚSVÉTJA A DÓMTEMPLOMBAN
Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk (8.00, 17.00,
19.30). Vasárnap 8.00 órai latin szentmise keretében ételszentelést is végzünk.
Nagyhéten az elkötelezett hívő ember nem hagyhatja el a Szent Három Nap
szertartásain való részvételt. Szeretettel meghívjuk minden templomba járó
testvérünket, hogy szánjanak az idejükből Krisztusunkra, töltsék velünk az
ünnepeket, továbbá szívből kívánjuk, hogy éljék át velünk a szertartásokat, így a
tartalmas és igényes húsvéti felkészüléssel, mély lelki élményekben lehet részünk
2016. HÚSVÉTJÁRA!

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. ELŐADÁS AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN
Március 22-én este 7 órakor Gryllus Dániel ezüstjubileumi előadására hívjuk fel a
figyelmet, melyről plakát a hirdetőtáblán található!

Isten áldását kívánom mindnyájatok családi életére, és az Irgalmasság
Szentévének Nagyheti lelki elmélyülésére!
Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

