január

30.

Köznap

hétfő
január

31.

Bosco Szent János áldozópap
és rendalapító emléknapja

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN
Szándék: elhunyt édesanya WEIDINGER ERNŐNÉ
MAJON MAGDOLNA

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN
Szándék: HÁLÁBÓL

kedd
február

1.

Köznap

szerda
február

2.
csütörtök

február

3.
péntek
február

4.
szombat

URUNK BEMUTATÁSA
(GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY)

ÜNNEPE
KÖNYÖRGŐNAP
SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT

Elsőcsütörtök

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN
Szándék: elhunyt MILÁN gyermek lelki üdvéért
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA

17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 plébániai ünnepi szentmise DÓMBAN
– gyertyaszenteléssel
Szándék: Altemplomban nyugvó elhunytjainkért
LUCERNÁRIUM URNATEMETŐNK ELHUNYTJAIÉRT
Majd: SZENTSÉGIMÁDÁS az ANTIÓCHIA
közösséggel

13.00 BARDÓCZYNÉ Kovács Zsuzsanna TEMETÉSE
Szt. Mihály temető
17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
Szt. Balázs püspök és vértanú
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN
Szt. Anszgár (Oszkár) püspök
BALÁZS-ÁLDÁSSAL - elsőpénteki ájtatossággal

Köznap

Elsőpéntek
Köznap
Elsőszombat

Szándék: elhunyt ZSUZSANNA unokatestvér l.
üdv.

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

8.00 latin nyelvű vasárnapi szentmise

február

5.
vasárnap

Szándék: elhunyt TERÉZ és ANTAL szülők

ÉVKÖZI

10.00 vasárnapi diák-szentmise
Szándék: elhunyt ELEK édesapa halálának 15 évf.

5.

KERESZTELÉSI SZERTARTÁS
11.00 Keresztelendő: PÓCZA KORNÉL

17.00 plébániai vasárnapi szentmise

VASÁRNAP

Szándék: elhunyt TERÉZIA édesanya lelki üdvéért
halálának első évfordulóján

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

HIRDETÉSEK
1. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY, ELSŐCSÜTÖRTÖKI MEGEMLÉKEZÉS
SZENTSÉGIMÁDÁSSAL
Február 2-án, csütörtökön, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a 18.00 órai
plébániai szentmise keretében gyertyát szentelünk, melynek kezdetére plébániánk udvarába
a karácsonyfa köré szeretettel várjuk a kedves testvéreket. Jó, ha otthonainkban tartunk
szentelt gyertyát, illetve szentelt vizet. Ez a nap idén elsőcsütörtökre esik, ezért a szentmise
végén megtartjuk a szokásos ájtatosságot az urnatemetőben, majd a szentségimádás
vezetésére a Szent Orsolya Antióchia ifjúsági imaközösséget kérjük meg a dómtemplomban.

2. BALÁZSÁLDÁS ÉS ELSŐPÉNTEKI ÁJTATOSSÁG
Február 3-án, pénteken, Szent Balázs püspök emléknapján és jövő vasárnap a
szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük a kedves testvéreket. Ezen a napon tartjuk az
elsőpénteket is. Szentgyónási lehetőséget biztosítunk a szentmise előtt délután 5 órától,
majd a szentmise végén hét-áldásos körmenetet tartunk, továbbá a nap folyamán felkeressük
otthonaikban elsőpéntekes betegeinket. Kísérjük imáinkkal beteg és szenvedő
embertársainkat!

3. TÁJÉKOZTATÁS AZ EGYHÁZKÖZSÉGI TANÁCSADÓ TESTÜLET GYŰLÉSÉRŐL
Szent György Plébániánk Tanácsadó Testületének január 23-án tartott gyűlésén
elfogadta a 2016. évi zárszámadást, illetve a 2017. évi költségvetést, amely január 31-ig
megtekinthető a plébánia irodáján. Aktuális feladataink között szerepelt a Dómtemplom
homlokzata, belső oldalkápolnák felújítása és villany-korszerűsítési terveink megvalósítása.
Mindezekhez kérjük testvéreink imáit és jó szándékú segítségét!







4. SCHÖNSTATT CSALÁDMOZGALOM PROGRAMJA
A CSALÁD HETE programsorozat soproni eseményeit ajánljuk fiatal párok figyelmébe
„Szerelmi Kalandtúra” címmel, melyről bővebb információkat a hirdetőtáblán találhatunk!

5. EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLAT
Centenáriumi (repülőutas) zarándoklatot hirdetünk augusztus 10. és 15. között Portugáliába,
hogy végigjárva a nevezetességeket, átélve FATIMA vonzó erejét megerősödhessünk hitünkben.
Zarándoklat vezetője: Dr. Veres András megyéspüspök atyánk. Jelentkezni lehet a sekrestyében
és plébániánk irodáján illetve portáján február 15-ig. Részletes tájékoztatást az érdeklődés kapcsán
nyújtunk! Püspök atya szeretettel várja egyházközségünk híveit erre a zarándoklatra!

ISTENÜNK ÁLDÁSÁT kívánom mindnyájatok családi életére, és
jővő heti munkájára!
Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

