november

21.
hétfő
november

22.

A Boldogságos Szűz Mária
bemutatása a templomban
emléknapja

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN

Szent Cecília szűz és vértanú
emléknapja

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN

Szándék: elhunyt Id. VADOS IMRE lelki üdvéért

Szándék: PRO POPULO

kedd
november

23.
szerda
november

24.
csütörtök

köznap
Szent I. Kelemen pápa és
vértanú
Szent Kolumbán apát
Dung-Lac Szent András
áldozópap és társai vietnámi
vértanúk emléknapja

november

25.

köznap
Alexandriai Szent Katalin
szűz és vértanú

péntek

12.30 RÁCZ GYULA REQUIEMJE
DÓMTEMPLOMBAN
14.00 RÁCZ GYULA TEMETÉSE
Szt. Mihály temető

17.00 IRGALMASSÁG KAPUJA BEZÁRÁS a
SZENT MIHÁLY TEMPLOMBAN
17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN
Szándék: elhunyt JÓZSEF férj, édesapa, nagyapa
Utána: BIBLIKUS SZENTSÉGIMÁDÁS
13.00 PÉK MIHÁLYNÉ (Schrammel Ilona) TEMETÉSE
14.00 SCHŐBERL ERNŐ KÁROLY TEMETÉSE
Szt. Mihály temető
15.00 SCHŐBERL ERNŐ KÁROLY REQUIEMJE
16.00 BÖRÖCK GYULA ISTVÁN BÚCSÚZTATÁSA
altemplomunkban
17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN

Szándék: elhunyt KATALIN édesanyáért és
LÁSZLÓ édesapáért és nagyszülők lelki üdvéért

november

26.

köznap

18.00 vasárnapi vigília-szentmise
adventi gyertyagyújtással
Szándék: elhunyt ISTVÁN lelki üdvéért

szombat

november

27.

ADVENT

1.

6.00 latin nyelvű vasárnapi rorate-szentmise
Szándék: PRO POPULO

10.00 vasárnapi diák-szentmise
Szándék: elhunyt HAVASI GÉZA és hitvese
MALZL KATALIN szülők és nagyszülők lelki
üdvéért

17.00 plébániai vasárnapi szentmise – Heiter
Szándék: SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG szándékára

vasárnap

VASÁRNAPJA

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise – Juhos I.
Szándék: elhunyt ANNA és ANTAL szülők lelki
üdv.

HIRDETÉSEK
1. KATEKÉZIS
Szerdán Szabolcs atya: A keresztény hit morális és jogi alapjai, címmel lezárja előadássorozatát
Plébániánk Jezsuita Termében. A katekézis este ¼ 9 órától kezdődik, melyre szeretettel várjuk
testvéreinket és az egyetemistákat!

2. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS
Csütörtökön az esti szentmise után biblikus szentségimádást tartunk

3. ÚJ EGYHÁZI ÉV ÉS ÁDVENTI IDŐ
Jövő vasárnaptól kezdetét veszi karácsonyi előkészületünk az ádventi idővel. A belvárosban
RORATE-szentmisékre hívjuk a kedves testvéreket vasárnaponként Templomunkban, hajnali 6
órakor, hétköznaponként pedig kedd kivételével az Orsolyita Templomban reggel ½ 7 órakor, a
Domonkos Templomban naponta hajnali 6 órakor kínálunk lehetőséget az áldozathozatallal járó, lelki
ünnepi felkészülésre! Adventben VASÁRNAPONKÉNT a reggel 8 órai szentmise helyett mutatjuk be a
hajnali szentmiséket, a hétköznapi szentmisék időpontja változatlan marad.
Már előre hirdetjük, hogy idén hagyományteremtő célzattal ünnepeljük meg Szeplőtelen
Fogantatás főünnepét, ugyanis a római liturgia mintájára megkoszorúzzuk a belvárosi Mária Szobrot.
2016. december 8-án este 6 órakor az Orsolyita Templomban mutat be búcsúi szentmisét
megyésfőpásztorunk, Dr. Veres András püspök atya, majd a szentmise után körmenetben átvonulunk
a Mária –szoborhoz, ahol rövid liturgia keretében történik a koszorúzás. Szeretettel várunk mindenkit
erre a szép ünnepre és kérjük, minél többen vegyünk részt rajta, így is kifejezve adventi
előkészületünket!

4. SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG IMAALKALMA
November 27-én, jövő vasárnap 17.00 órakor a Szent Mónika Közösség szándékára mutatjuk
be a szentmisét a sárbogárdi „Scola Chatolica” kórus közreműködésével, utána imaóra a Jezsuitateremben.

5. ALTEMPLOMUNK TAKARÍTÁSA
November 25-én, jövő pénteken, délelőtt 8.00 -10.00 óráig altemplomi takarítást végzünk.
Kérjük a kedves híveket, hogy virágtálaikat és cserepes virágjaikat erre az alkalomra vigyék haza!
Köszönjük együttműködésüket!







6. IRGALMASSÁG SZENTÉVE
Az Irgalmasság szentévének soproni lezárására kerül sor november 23-án, szerdán 17.00 órakor a Szent
Mihály templomban Dr. Veres András megyéspüspök úr képviseletében, Dr. Pápai Lajos emeritus megyéspüspök
atya bezárja az Irgalmasság Kapuját. Ezen a SZERDÁN (november 23.) templomunkban nem lesz esti szentmise!
Az ünnepi szentmisére szeretettel várnak mindenkit. Plakát a hirdetőtáblán található.

7. ADVENTI KARITÁSZ
Hagyományainkhoz híven idén is lesz „Segítő Advent” kezdeményezés, melynek keretében a városi adventi
vásárban nyílik lehetőség a rászorulók megsegítésére. Ehhez várnak önkéntes segítőket a szervezők, melyről
részletes tájékoztatás a faliújságon található, illetve a 70/38 78 895-ös telefonszámon kapható!

8. KULTURÁLIS PROGRAMOK
Az Árpád-házi Szent Margit templomban „Lőveri Esték” sorozat keretében Simon Bence ad elő november
27-én vasárnap, melyről részletes tájékoztatást a hirdetőtáblán találhatunk!
A Korus Spontanus előadása a Domonkos Templomban, november 26-án, szombaton, délután 3-kor, a
Fidelissima Vegyeskar hangversenye pedig, a Közgazdaságtudományi Kar aulájában, december 10-én,
szombaton, este 6 órakor kezdődik, melyekről részletes tájékoztatás a hirdetőtáblán található!

IRGALMAS ISTENÜNK ÁLDÁSÁT kívánom mindnyájatok családi életére, jővő heti munkájára
az IRGALMASSÁG SZENTÉVÉ LEZÁRÁSAKÉNT!
Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

