április

18.

Húsvéti köznap

hétfő
április

19.

Húsvéti köznap

kedd
április

20.

Húsvéti köznap

szerda
április

21.
csütörtök

Húsvéti köznap
Canterburyi Szent Anzelm
püspök és egyháztanító

április

22.

Húsvéti köznap

péntek
április

23.
szombat

SZENT GYÖRGY
VÉRTANÚ,
TEMPLOMBÚCSÚNK
FŐÜNNEPE

17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN – Benkó
Szándék: BOLDOG GIZELLA IMACSOPORT
elhunyt TAGJAIért

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel
Szándék: elhunyt GYÖRGY és MARGIT szülők,
nagyszülők lelki üdvéért és élő
CSALÁDTAGJAIKért

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel
Szándék: elhunyt GYERMEK halálának
évfordulójára és lelki üdvéért
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA
17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Henczel
Szándék: elhunyt GYERMEK halálának
évfordulóján lelki üdvéért
Utána: SZENTSÉGIMÁDÁS a CURSILLO
imaközösséggel

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel
Szándék: elhunyt OTTÓ férj, édesapa és nagyapa
halála 12. évfordulóján

10.00 BÚCSÚI SZENTMISE DÓMTEMPLOMBAN
kanonoki beiktatással, főcelebráns:
Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök
16.00 esküvő szertartása – Henczel
Jegyesek: Pécsi Péter – Práznek Hajnalka
18.00 vasárnapi vigília-szentmise – Henczel

Szándék elhunyt NAGYSZÜLŐK és elhunyt UNOKA
lelki üdvéért

8.00 latin nyelvű vasárnapi szentmise – Henczel

HÚSVÉT
április

24.
vasárnap

5.
VASÁRNAPJA
TEMPLOMBÚCSÚNK
ÜNNEPE

Szándék: SZŰZANYA KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

10.00 vasárnapi diák-szentmise – Henczel
Szándék: elhunyt ALADÁR és IRÉN szülők lelki
üdvéért
KERESZTELÉS SZERTARTÁSA – Henczel
11.00 Keresztelendő: SÓS ATTILA

17.00 BÚCSÚI KÁPTALANI SZENTMISE
FAZAKAS MÁRTON O. Praem. csornai apát
Szándék: elhunyt BÉLA édesapa és ÁGNES, IMRE
szülők

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise – Benkó
Szándék: elhunyt HORVÁTH KÁROLY LÁSZLÓNÉ
Pfeiffer Mária halála 1. évfordulóján

HIRDETÉSEK
1. DÓMTEPLOMUNK BÚCSÚJA


Szeretettel közöljük Templombúcsúnk, Szent György vértanú ünnepét, melyet
április 23-án, szombaton kezdünk megünnepelni a délelőtt 10 órai szentmise keretében,
városunk papságával és társaskáptalanunk új kanonokjaival, akiket beiktat, és a búcsúi ünnepi
szentmisét bemutatja:
Dr. PÁPAI LAJOS ezüstjubiláns győri megyéspüspök.
KANONOKJAINK:
ERDÉSZ FERENC prépost-kanonok
BINDES FERENC olvasókanonok
HORVÁTH IMRE soproni városplébános,
éneklőkanonok
TURNER LAJOS süttöri plébános, őrkanonok
Dr. REISNER FERENC hegykői plébános,
kanonok



másnap, április 24-én, vasárnap, délután 17 órakor az ünnepi búcsúi szentmisét FAZAKAS
MÁRTON O.Praem. csornai apát mutatja be, melyet közösen ünnepelünk meg a helyi
rendőrkapitánysággal, akiknek védőszentje Szent György. A szentmise után állófogadásra várjuk
a soproni egyházközségek képviselőtestületeinek delegált tagjait a Jezsuita teremben.
Mindkét alkalomra süteményeket szívesen fogadunk!

2. MEGYÉSPÜSPÖKÜNK EZÜSTJUBÍLEUMA

2016. április 27-én, jövő hét szerdán lesz 25. évfordulója annak, hogy Dr. PÁPAI LAJOSt a győri
Székesegyház-bazilikában püspökké szentelték. Ezen a napon, délelőtt 10 órakor hálaadó szentmisét
mutat be a Bazilikában és egyházmegyénk híveit is tisztelettel hívja és várja az ezüstjubiláns főpásztor.
Lehetőség szerint minél többen vegyünk részt Püspök Atyánk ünnepi szentmiséjén és imáinkkal
kísérjük szolgálatát!







3. KÉSZ-ELŐADÁS
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége soproni csoportja, „Széchenyi Döblingben” c. előadására
várja az érdeklődőket plébániánk jezsuita termébe április 18-án hétfőn este 7 órára, melyen előad, Dr.
Brummer Krisztián elnök. Plakát a hirdetőtáblán olvasható!

4. RENDEZVÉNY
Az „Alzheimer Café” következő előadásának témája városunk betegei ápolásának megoldásairól
szól, április 19-én, kedden délután 5 órakor a Pannónia Hotel Fehértermében, melyről plakát a
hirdetőtáblán olvasható!

5. ELŐADÁS
Nógrádi György egyetemi tanár „Globális erőcsoportok és migráció” c. előadására április 19-én,
kedden este 6 órakor a Hotel Sopronban kerül sor, melyről plakát a hirdetőtáblán olvasható!

6. KÖNYVBEMUTATÓ
Zsirai László hármas könyvbemutatója április 24-én, vasárnap délután 5 órakor kezdődik Kubik
Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész közreműködésével a GYIK rendezvényházban, melyről plakát
a hirdetőtáblán olvasható!

7. GYŐRI SZERETET NAPOK
Egyházmegyénk 14. alkalommal rendezi meg a Szeretet Napokat Böjte Atya misszióját támogatva,
mely 2016. május 6-án, este 7 órakor bállal veszi kezdetét, május 7-én, szombaton jótékonysági
hangversennyel folytatódik, majd május 8-án, vasárnap püspöki szentmisével és egész napos vidám
programokkal, végül a Csik zenekar koncertjével zárul. A kedves testvérek részvételére és támogatására
számítva szeretettel várnak mindnyájunkat a szervezők és buzdítunk mindenkit erre a csodálatos hétvégi
programra!

Feltámadt Urunk, a „Jó Pásztor” áldását kívánom mindnyájatok családi életére és
jövő heti munkájára!
Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

