Nagyböjt I. vasárnapja (2019. március 10.)

Nagyböjt I. vasárnapja (2019. március 10.)
**********************************

1. Jövő vasárnap de. fél 11 órakor német nyelvű szentmisét
tartunk.
2. Hétfőn az esti mise után felnőtt Bibliaórát tartunk.
A helyszíne a plébánián lesz! Várjuk az érdeklődőket!
Nagyböjti hirdetések
3. A nagyböjti péntekek böjti napok. Ezeken húsételt nem
veszünk magunkhoz, de más lemondásokkal is emlékezzünk meg Jézus szenvedésének napjáról.
4. Nagyböjt pénteki napjain este ¼ 6 órakor keresztutat
végzünk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk.
5. Ma hamvazás lesz a szentmisék végén azoknak, akik hamvazószerdán nem részesültek benne.
**********************************

6. 2016-ban városunkban – plébániánk kezdeményezésére –
összefogásban a Városi Önkormányzattal – EMLÉKHELY létesült a MEG NEM SZÜLETETT MAGZATOKÉRT ÉS ELVESZÍTETT GYERMEKE-KÉRT a
volt szerb temető helyén található parkban. Az emlékhely
közepére akkor ideiglenesen egy terméskő került. Az
idei évben plébániánk kezdeményezi a végleges emlékmű elkészítését, amelyhez anyagi forrást szeretnénk teremteni. Kérjük, támogassák ezt a szép és nemes kezdeményezést, mely mind a spontán elveszített, mind művi
úton elvetett magzati életekre kívánja felhívni minden
ember figyelmét!
A fenti célra gyűjtést szervezünk. Az adományokat a
plébánián lehet befizetni!

7. Hirdetjük, hogy két hét múlva, március 24-én, vasárnap du. 5 órakor a MEG NEM SZÜLETETT GYERMEKEK EMLÉKHELYÉN – Kiscsávolyban – megemlékező áhítatot tartunk az abortuszok áldozataiért és az
elveszített magzati életekért – Gyümölcsoltó Boldogaszszony ünnepéhez kapcsolódóan!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. A Barátok Plébániájának szervezésében csütörtökön 18
órakor a Ciszter Rendházban dr. Prokop Mária művészettörténész, egyetemi tanár fog előadást tartani
egyházmegyénk 100 éve született festőjéről, Prokop
Péterről. Csak korlátozott számban van férőhely, ezért a
részvétel jelentkezéshez kötött! Jelentkezni személyesen vagy telefonon (322-382) lehet a Barátoknál.
9. Az adóbevallások ideje következik. Kérjük a kedves testvéreket, hogy adóbevalláskor adójuk 1 %-át a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlják fel
Lehetőség van a második 1 % felajánlására is alapítványok javára. Kérjük a testvéreket, hogy a második
1 %-ot ajánlják fel a Jó Mester Alapítványnak, amely
a Baja-Belvárosi Egyházközség saját alapítványa, és célja főként ifjúsági és a családi programok szervezése.
Mindkettőhöz találhatók űrlapok a hátsó kis asztalon, a
plébánián, továbbá a honlapunkon!
10. A szentmise záróéneke után az orgonazenei áhítatban:
Bach: Ó ember, sirasd nagy bűneidet című korálelőjátéka
hangzik fel.

