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november

27.

köznap

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Horváth L.

köznap

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN

hétfő
november

28.
kedd
november

29.

köznap

szerda
november

30.
csütörtök
december

1.
péntek
december

2.
szombat

SZENT ANDRÁS
APOSTOL ÜNNEPE
ANDRÁS PÜSPÖK ATYÁNK
SZÜLETÉS- és NÉVÜNNEPE

FOGLALJUK ŐT IMÁINKBA!

köznap

Elsőpéntek

köznap

Elsőszombat

Szándék: SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG
szándékára

Szándék: elhunyt ROLAND testvérünk lelki
üdvéért

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN
Szándék: Szeretettel élő ERZSÉBETért ― hálából
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN
Szándék: elhunyt NÉMETH JÓZSEF férj, édesapa
és nagyapa lelki üdvéért
Majd: SZENTSÉGIMÁDÁS a JEROMOS
imaközösséggel

17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN
elsőpénteki ájtatossággal
Szándék: elhunyt FERENC édesapa és nagyapa
lelki üdvéért
13.00 DR. ZÁVOTI JÓZSEF TEMETÉSE
Dóm- és Altemplomunkban

18.00 vasárnapi vigília-szentmise

adventi gyertyagyújtással – Horváth L.
Szándék: VÁROSUNK és HAZÁNK
MEGTÉTÉSÉÉRT és LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT

6.00 latin nyelvű vasárnapi rorate-szentmise

december

3.
vasárnap

ADVENT

1.
VASÁRNAPJA

Szándék: elhunyt MARGIT és SÁNDOR szülőkért

10.00 vasárnapi diák-szentmise
Szándék: elhunyt FERENC férj, édesapa és
nagyapa
KERESZTELÉS SZERTARTÁSA
11.00 Keresztelendő: MOLNÁR FANNI JULIANNA
11.30 Keresztelendő: VARGA DEBÓRA

17.00 plébániai vasárnapi szentmise
Szándék: elhunyt ANNA és GYULA szülők,
nagyszülők lelki üdvéért

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise – Horváth L.
Szándék: elhunyt JÓZSEF és ROZÁLIA szülők,
nagyszülők lelki üdvéért

HIRDETÉSEK
1. SZENTMISE-INTENCIÓK ÉS ÚJSÁGRENDELÉS ELŐJEGYZÉSE
A 2018-as első félévi újság előfizetéseket december 1-ig lehet az irodában vagy a sekrestyében leadni,
továbbá jövő évi 2018-as intenciókat, szentmise-szándékokat lehet kérni. Szeretettel buzdítunk mindenkit a
legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és elhunyt szeretteinkért!

2.

KARITÁSZ GYŰJTÉS
Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik múlt vasárnapi adományaikkal támogatták a Katolikus
Karitász munkáját. A gyűjtés eredményeként 139.330 Ft-ot fizettünk be az Egyházmegye számlájára. Isten
fizesse meg nagylelkű perselyadományaikat!

3. KATEKÉZIS

Hétfőn A keresztény családi élet alapjai az „Amoris leticia” tükrében című előadássorozat lezáró
katekézisét este 8 órától tarjuk, melyre szeretettel várjuk testvéreinket!

4. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS

Csütörtökön az esti szentmise után a Szent Jeromos férfi imaközösséget kérjük meg a szentségimádás
vezetésére az Altemplomban.

5. ELSŐPÉNTEKI ÁJTATOSSÁG

A hét péntekje elsőpéntek. Szentgyónási lehetőséget biztosítunk a szentmise előtt délután 5 órától,
majd a szentmise végén hét-áldásos körmenetet tartunk, továbbá felkeressük otthonaikban elsőpéntekes
betegeinket. Kísérjük imáinkkal beteg és szenvedő embertársainkat!

6. ÚJ EGYHÁZI ÉV ÉS ÁDVENTI IDŐ

Jövő hétvégével kezdetét veszi rövid karácsonyi előkészületünk az ádventi idő. A belvárosban RORATEszentmisékre 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 is megünnepeljük Szeplőtelen Fogantatás főünnepét, ugyanis a római liturgia
mintájára megkoszorúzzuk a belvárosi Mária Szobrot. 2017. december 7-én este ½ 7 órakor az Domonkos
Templomban végez előesti vesperást megyésfőpásztorunk, Dr. Veres András püspök atya, majd 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!

7. 2018. ÉVI SOPRONI FALINAPTÁR
Jövő évi falinaptár, melyet a soproni plébániák állítottak össze, kiegészítve a városi lelki programokkal
megvásárolható 100 Ft-os áron Plébániánk irodáján és szentmisék után a sekrestyében!




8. ADVENTI LELKIGYAKORLAT
2017. december 1-3-ig (péntek, szombat, vasárnap) adventi lelkigyakorlatra hív Marics István atya az Árpádházi Szent Margit templomba, ahol Dr. Pápai Lajos püspök úr pénteken és szombaton a 18 órakor, vasárnap pedig a 11
órakor kezdődő szentmisékben tart lelkigyakorlatos szentbeszédeket.
2017. december 4-10-ig (advent első hetében) a DOMONKOS TEMPLOMban Boldog Marie Eugene O.C.D.
ereklyéinek jelenlétében mutatják be a szentmiséket este ½ 6 órakor. Mindkét programra szeretettel buzdítjuk a kedves
testvéreket és részletes tájékoztatás a hirdetőtáblán olvasható.

9. KULTÚRA

2017. december 20-án, szerdán 19.00 órai kezdettel Rákász Gergely ad koncertet templomunkban. Jegyek
elővételben az ESCORT TOURIST-ban kaphatók. Plakát a faliújságon található.

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

Henczel Szabolcs

