március

6.

nagyböjti köznap

7.
kedd
március

8.
szerda
március

9.
csütörtök

március

10.

nagyböjti köznap
Szent Perpétua és Felicitász
vértanúk

nagyböjti köznap
Istenes Szent János
szerzetes

nagyböjti köznap
Római Szent Franciska
szerzetesnő

nagyböjti köznap
bűnbánati és böjti nap

péntek
március

11.

nagyböjti köznap

szombat

Lourdes-i Szűzanya
napja

március

NAGYBÖJT

12.

2.

vasárnap

DÓMTEMPLOMBAN – Vértesaljai László S.J.

Szándék: elhunyt JÓZSEF és ILONA szülők lelki üdv.

hétfő
március

17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 lelkigyakorlatos szentmise

VASÁRNAPJA

17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 lelkigyakorlatos szentmise
DÓMTEMPLOMBAN – Vértesaljai László S.J.

Szándék: 90. születésnapján MARGIT testvérünkért
szeretettel

17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 lelkigyakorlatos szentmise
DÓMTEMPLOMBAN – Vértesaljai László S.J.

Szándék: elhunyt MATILD és ZOLTÁN szülők lelki ü.
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA
10.30 SZÁRAZ MIHÁLYNÉ (Németh Katalin)
BÚCSÚZTATÁSA – DÓMTEMPLOMBAN
17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN

Szándék: elhunyt ERNŐ férj, édesapa, nagyapa és
dédapa halála 11. évfordulóján
Utána: SZENTSÉGIMÁDÁS a ROSA MYSTICA
imaközösséggel – ALTEMPLOMBAN
11.45 KARDOS ATTILÁNÉ REQUIEMJE
ALTEMPLOMBAN
13.00 KARDOS ATTILÁNÉ (Németh Katalin) TEMETÉSE
Szt. Mihály temetőben
17.15 keresztúti ájtatosság DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN – Horváth L.

Szándék: Torontóban 60. házassági évfordulót
ünneplő ÁGNES unokanővérért és CSALÁDJÁért
szeretettel

18.00 vasárnapi vigília-szentmise
lourdes-i körmenettel
Szándék: elhunyt ANNA és JÁNOS szülők,
nagyszülők

8.00 latin nyelvű vasárnapi szentmise
Szándék: elhunyt JÓZSEF és TERÉZ szülők lelki üdv.

10.00 vasárnapi diák-szentmise – Veres András
Szándék: elhunyt ZOLTÁN fiú lelki üdvéért
KERESZTELÉS SZERTARTÁSA
11.00 Keresztelendő: CSÁSZÁR OLIVÉR

17.00 plébániai vasárnapi szentmise
Szándék: elhunyt ISTVÁN férj, édesapa és nagyapa

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise
Szándék: elhunyt GYULA édesapa és NAGYSZÜLŐK

HIRDETÉSEK
1. ISKOLAI GYŰJTÉS EREDMÉNYE
Templomunkban múlt vasárnap a katolikus oktatási intézmények javára történő gyűjtés
eredményeként 119.825 Ft-ot adakoztak kedves testvéreink. Hálás szívvel köszönjük adományaikat!

2.

A NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT PROGRAMJA
Jövő héten három napos nagyböjti lelkigyakorlaton vehetünk részt Plébániánkon. A
lelkigyakorlat időpontja: 2017. március 6-7-8. (hétfő, kedd, szerda) Helye: Dómtemplom, este
18.00 óra. Szolgáljanak bűnbánatunk és megtérésünk javára ezek a napok, melyeken előadást tart
Vértesaljai László S.J. atya, a Vatikáni Rádió magyar adásának főszerkesztője. Ezeken a napokon
délután 16 órától már gyóntatunk és a szentmisék alatt is kínálunk gyónási lehetőséget. Öröm lenne
számunkra, ha minél többen szánnánk időnkből az elmélkedésre, imádságra és elkötelezettségünkhöz
híven részt vennénk e nagyböjti programon! A hétfői katekézis a lelkigyakorlatra tekintettel
elmarad! Kedden este a lelkigyakorlat után a krakkói ifjúsági világtalálkozóról kaphatunk képet
soproni és Szakkollégiumi fiatalok előadásában, melyre szeretettel várunk mindenkit!

3. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS
Csütörtökön az esti szentmise utáni szentségimádás vezetésére a Rosa Mystica imaközösséget kérjük
meg.

4. KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG
Nagyböjt péntekjein a rózsafüzér helyett 17.15-kor, keresztúti ájtatosságot végzünk a
Dómtemplomban.

5. LOURDES-i ÁJTATOSSÁG
Március 11-én, szombaton este 6 órai szentmisében Lourdes-i Ájtatosságot tartunk
egybekötve gyertyás körmenettel. A szentmise előtt ¼ 6 órától gyónási lehetőséget biztosítunk!
Kérjük a Boldogságos Szűzanya közbenjárását betegeinkért!

6. BÉRMÁLKOZÓ-JELÖLTEK BEFOGADÁSA PÜSPÖKI SZENTMISÉVEL
Március 12-én, jövő vasárnap délelőtt 10 órai szentmisében felvesszük közösségünkbe az idei
bérmálkozó jelölteket és imáinkkal kísérjük előkészületüket. A szentmisét Dr. Veres András
megyéspüspök atyánk celebrálja, melyre szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

7. TAVASZI JEGYESKURZUS
Március 16-tól indul plébániánkon a tavaszi jegyes kurzus. Csütörtökönként este 20.00
órától a Jezsuita – teremben házaspárok és egy lelkipásztor segítenek a házasság szentségére való
felkészülésben.

8.

EGYHÁZI ADÓSZEDŐ

Keresünk olyan nyugdíjas személyt, aki a Plébániánk területén az „egyházi adót” beszedné.
Jelentkezni lehet személyesen a plébánia irodájában ügyfélfogadási időben.



9. ÖRÖKIMÁDÁS
Szeretettel buzdítunk mindenkit a 24 órás szentségimádás lehetőségére Sopronban a Domonkos
Rendházban, melyről részletes tájékoztatást a hirdetőtáblán találhatunk!!

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

Henczel Szabolcs

