április

25.
hétfő

SZENT MÁRK
EVANGÉLISTA ÜNNEPE
Ájtatosság a jó termésért

április

26.

Húsvéti köznap

április
Húsvéti köznap

szerda

április

28.
csütörtök

április

29.
péntek

április

30.
szombat

Húsvéti köznap
Chanel Szent Péter áldozópap és
egyháztanító, Montforti Grignion
Szent Lajos Mária áldozópap

1.
vasárnap

14.00 PÁLHEGYI ÁRPÁD IMRE TEMETÉSE
Szt. Mihály temető - Henczel
17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Henczel

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Henczel
Szándék: SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG szándékára
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Benkó
Szándék: elhunyt MAJOR ÉVA rokon lelki üdvéért
Utána: Biblikus szentségimádás ALTEMPLOMBAN

14.00 ZEBERER HUGÓ TEMETÉSE
Szt. Mihály temető - Benkó
SIENAI SZENT KATALIN 16.00 ZOMBORI GYÖRGY ISTVÁN TEMETÉSE
Szt. Mihály temető - Henczel
SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓ, EURÓPA
17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
TÁRSVÉDŐSZENTJÉNEK
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Henczel

ÜNNEPE

Szándék: elhunyt PÁLHEGYI ÁRPÁD IMRE
requiemje

10.00 ballagási szentmise DÓMTEMPLOMBAN
Húsvéti köznap
Szent V. Piusz pápa

HÚSVÉT
május

búzaszenteléssel egybekötve
Szándék:

Szándék: elhunyt JÓZSEF és ROZÁLIA lelki
üdvéért

kedd

27.

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN - Henczel

6.
VASÁRNAPJA
TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI
VILÁGNAP

Szent ORSOLYA GIMNÁZIUM
16.45 esküvő szertartása - Henczel
Jegyesek: Legoza László – Bánfi Katalin
18.00 vasárnapi vigília-szentmise - Henczel

Szándék elhunyt ERNÓ férj és édesapa halála első
évfordulóján és elhunyt CSALÁDTAGOKért

8.00 latin nyelvű vasárnapi szentmise - Henczel
Szándék: elhunyt BARÁTOK és KOLLÉGÁK lelki ü.

10.00 vasárnapi diák-szentmise - Henczel
Szándék: elhunyt EMÍLIA és ALAJOS szülők lelki
üdv.
KERESZTELÉS SZERTARTÁSA - Henczel
11.00 Keresztelendő: BODÓ ZSELYKE ANNA
17.00 plébániai vasárnapi szentmise - Henczel

Szándék: elhunyt ISTVÁN és ANNA szülők lelki üdv.
Utána: MÁJUSI LITÁNIA

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise - Benkó
Szándék: elhunyt ÁGOTA édesanya, nagy- és
dédanya születése 100. évfordulóján

HIRDETÉSEK
1. KÖSZÖNET DÓMTEPLOMUNK BÚCSÚJÁÉRT
Hálás szeretettel megköszönjük plébániánk híveinek, hogy nemcsak részvételükkel,
hanem támogató szeretetükkel érkeztek a Szent György Búcsúra. Köszönjük templombajáróinknak a sok-sok süteményt, a Fő-téri Corvinus Étterem és a Tercia Partiszervíz precíz és
igényes munkáját, a Taschner Pincészetnek a bort, az Ezersziget virágkereskedésnek a
dekorációt, a ministránsok, kántorok és kórusunk szolgálatát, továbbá a díszítők és
templomtakarítók igényes előkészületét és Egyházközségünk Tanácsadó Testületének, a Szent
György Lovagrendnek és városunk Rendőrkapitányságának, hogy segítségükkel és jelenlétükkel
emelték Egyházközségünk Védőszentjének ünnepe fényét.
Bízunk abban, hogy a két ünnepi szentmisében – a társaskáptalani kanonoki beiktatással és a
csornai premontrei új apát főpapi búcsúi áldásával - olyan kegyelemben és húsvéti fénnyel
gazdagodtak a Dómtemplomba látogatók, mely erőt ajándékozott nekünk keresztény életünk
elkötelezett megéléséhez az irgalmasság szentévében. Isten áldja meg mindazok fáradtságát, akik
templomunk ékességén és ünnepeink méltóságán jó szándékú szeretettel fáradoztak!
2. SZEMINÁRIUMI GYŰJTÉS EREDMÉNYE
Templomunkban múlt heten a papnevelés céljaira 105.225 Ft-ot adakoztak a kedves
testvérek. Hálás szívvel köszönjük nagylelkű adományaikat és különösen is köszönjük az erre célra
végzett minden imádságukat!
3. 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!
4. JÓTANÁCS ANYJA ÜNNEPE
2016. május 1-én, jövő vasárnap tartjuk a Jótanács Anyja oldalkápolnák búcsúünnepét. A
reggel 8 órai latin szentmisénket az oldalkápolnában mutatjuk be búcsúnyerési lehetőséggel!
5. MÁJUSI LITÁNIÁK
Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Május1-én, jövő vasárnap, a délután 5 órai
plébániai szentmise után ünnepi SZŰZANYA KÖSZÖNTŐT tartunk a Dómtemplomban, és a köznapi
szentmisék előtt is elénekeljük a májusi litániát. Szeretettel buzdítjuk a kedves testvéreket a
gyakori részvételre és imádságra!







6. ELŐADÁS
Kovács Sándor tart előadást „Verecke a honfoglalás kapuja” címmel április 25-én, hétfőn délután 4
órakor plébániánk Jezsuita termében, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket!

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, áldását kívánom mindnyájatok családi életére és az
irgalmasság szentéve hétköznapi munkájához!
Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

