október

30.

köznap

hétfő
október

31.
kedd

17.00 ünnepélyes októberi rózsafüzér lezárás
Boldog Romzsa Tódor püspök 18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN – Horváth L.
és vértanú

MINDENSZENTEK
FŐÜNNEPE

szerda
november

2.
csütörtök

Szándék: elhunyt JÓZSEF férj, édesapa és testvér
lelki üdvéért

köznap

november

1.

17.25 októberi rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN – Horváth L.

HALOTTAK NAPJA

Szándék: elhunyt SZÜLŐKért

18.00 plébániai ünnepi szentmise – Horváth L.
Szándék: elhunyt JÓZSEF, GIZELLA, OLGA
plébániánk jótevői lelki üdvéért
Utána: HALOTTAK ESTI ÁJTATOSSÁG
BÚCSÚNYERÉSI LEHETŐSÉGGEL

8.00 requiem-szentmise – Horváth L.
Szándék: KULCSÁR CSALÁD elhunyt

CSALÁDTAGJAIért

17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
UTOLSÓ ÍTÉLET
18.00 halottak napi requiem-szentmise – Horváth L.
Szándék: Altemplomban nyugvó elhunytjainkért
(oldalkápolnánk titulusa)
LUCERNÁRIUM URNATEMETŐNK ELHUNYTJAIÉRT

november

köznap

3.

Porres Szent Márton
szerzetes

péntek

Elsőpéntek

november

Borromeo Szent Károly
püspök emléknapja

4.

17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN – Horváth L.
elsőpénteki ájtatossággal
Szándék: elhunyt ERZSÉBET feleség, édesanya és
édesapja JÓZSEF lelki üdvéért

18.00 vasárnapi vigília-szentmise
Szándék VÁROSUNK és HAZÁNK MEGTÉRÉSÉÉRT
és LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT

szombat

Elsőszombat

november

ÉVKÖZI

8.00 latin nyelvű vasárnapi szentmise

31.

17.00 plébániai vasárnapi szentmise

5.
vasárnap

Szándék: elhunyt KERTÉSZ IMRE férj, édesapa,
nagyapa és dédapa névünnepe alkalmából
szeretettel
Szándék: elhunyt IMRE férj, édesapa, nagyapa és
dédapa lelki üdvéért névnapja alkalmából

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise – Horváth L.

VASÁRNAP

Szándék: ALAPÍTVÁNYI MISE:
elhunyt ISTVÁN és ROZÁLIA, elhunyt SZÜLŐK,
elhunyt NAGYSZÜLŐK és elhunyt IRMA testvér

HIRDETÉSEK
1. MISSZIÓS GYŰJTÉS
Hálás köszönetünket fejezzük ki a múlt heti missziós gyűjtés alkalmával gyakorolt segítő szeretetükért
hitünk hirdetésének missziós munkája támogatásában. Egyházközségünkből 115.465 Ft-ot továbbíthattunk
erre a célra. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

2. KATEKÉZIS

Az „Amoris leticia” apostoli buzdításról szóló előadássorozatot az őszi szünet miatt november 6-án,
hétfőn, este 8 órától folytatjuk a Jezsuita-teremben. Köszönjük megértésüket!

3. OKTÓBERI RÓZSAFÜZÉR
Október a Rózsafüzér hónapja, hétfőn, 17.25-től, kedden, 31-én, pedig ünnepélyes rózsafüzér
imádságot tartunk délután ¼ 6 órától, melyre szeretettel várjuk testvéreinket!

4. MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA

Szerdán, november 1-én, Mindenszentek főünnepén este 18.00 órakor ünnepélyes szentmisét
mutatunk be Dómtemplomunkban, melyet követően halottak esti ájtatosságot végzünk az urnatemetőnkben.
Aki november 1. és 8-a között altemplomunkat és a többi temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és
legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás,
szentáldozás, imádság a Szentatya szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető
meglátogatásakor.
November 2-án, csütörtökön, halottak napja. A Szent Mihály Templomban délelőtt 9.00-kor az elhunyt
soproni lelkipásztorokért mutatunk be koncelebrált szentmisét. Nálunk előtte reggel 8 órakor Dómtemplomunk
„Jó Halál”―oldalkápolna oltáránál, majd az esti 18.00 órai szentmisét dómtemplomunk főoltáránál
celebráljuk, melynek keretében megemlékezünk elhunyt szeretteinkről és altemplomunkban nyugvó összes
megholtról.

5. TEMETŐ NYITVATARTÁS

Altemplomunk az ünnepek alatt (október 28.–november 2.) naponta reggel 8.00 órától este 20.00
óráig látogatható. Kérjük a látogatókat, hogy tartsák be az altemplomi házirendet! A füst és a
tűzveszély elkerülése végett, csak az itt kapható mécseseket használják. Ezen kívül lehetőséget adunk
elektromos mécsesek használatára. Köszönjük együttműködésüket!
A Szent Mihály temető nyitva tartása a hirdetőtáblán olvasható.

6. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS ÉS ÉTELOSZTÁS

A szokásos első-csütörtöki ételosztás és a szentségimádás az ünnepekre tekintettel ELMARAD, helyette
jövő csütörtökön, november 9-én, szeretettel várjuk rászoruló embertársainkat csomagosztásra!

7. ELSŐPÉNTEKI ÁJTATOSSÁG
A hét péntekje elsőpéntek. Szentgyónási lehetőséget biztosítunk a szentmise előtt délután 5 órától,
majd a szentmise végén hét-áldásos körmenetet tartunk, melyre szeretettel buzdítjuk és szeretettel várjuk a
hónap elsőpéntekét megszentelő testvéreinket!

8. ŐSZI SZÜNET ÉS IRODA NYITVATARTÁS

2017. október31-én, kedden és november 3-án, pénteken délelőtt várjuk ügyintézésre testvéreinket
irodánkban, a többi napokon ZÁRVA tartunk! 2017. november 5-én, az őszi szünet miatt a 10.00 órás diákszentmise elmarad. Következő időpont: november 12. Köszönjük megértésüket!







9. KULTÚRA

2017. november 1-én, este 6 órakor a Liszt Ferenc Kulturális Központban felhangzik Mozart: Requiem-je, melyről
részletes tájékoztatást a hirdetőtáblán találhatunk!

Isten áldását kívánom mindnyájatok családi életére,
Mindenszeneki készületére és jövő heti munkájára!
Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

