Nagyböjt IV. vasárnapja (2019. március 31.)
1. A nagyböjti péntekek böjti napok. Ezeken húsételt nem veszünk magunkhoz, de más lemondásokkal is emlékezzünk
meg Jézus szenvedésének napjáról.
2. Nagyböjt pénteki napjain este ¼ 6 órakor keresztutat végzünk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk.
3. A nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés a mai vasárnapig tart.
Adományaikat a Katolikus Karitász juttatja el a rászorulókhoz.
**********************************

4. A „Szentségimádás iskolájának következő alkalma a héten
április 4-én, csütörtökön este 5 órakor lesz a templomban! Részei a tanítás, szentségimádás és az esti szentmise!
5. Jövő szombaton, április 6-án, 9 órától 12 óráig kerékpáros
kirándulást szervezünk hittanosoknak (Nagy-Pandúr sziget
és Ökopark). Indulás: 9 órakor, a Baja-Belvárosi Templom
elől. Hozz magaddal: szendvicset, innivalót, kínálnivalót,
szabadtéri játékot. Rossz idő esetén a kirándulás elmarad.
Érdeklődni: Fudala Erika hitoktatónál lehet.
6. Jövő vasárnap, április 7-én, a reggeli ¾ 8-as szentmise keretében az idősek és betegek részére a betegek kenetének
ünnepélyes kiszolgáltatását tartjuk. Szeretettel hívjuk
őket! Kérünk mindenkit, szóljanak másoknak is, és segítsék azokat, akik maguktól nem tudnának eljutni.
7. Három napos nagyböjti lelkigyakorlat (triduum) lesz templomunkban ÁPRILIS 11-12-13-én, csütörtök-péntekszombaton, az esti 6 órai szentmisék keretében. Előtte fél 6
órától gyóntatás lesz. A lelkigyakorlatos beszédeket Visz-
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meg Bernardin karmelita atya, zombori plébános tartja.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
8. Hirdetjük, hogy Plébániánk a KDNP megyei szervezetével
közösen jótékonysági rendezvényt tart április 26-án 17.30
órakor a Tiszti Klubban. A kulturális műsor után jótékonysági árverést rendezünk, melynek célja adományok
gyűjtése a MEG NEM SZÜLETETT MAGZATOK ÉS
ELVESZÍTETT GYERMEKEK emlékművének elkészítésére! A rendezvényhez vacsorajegyek, ill. támogatói jegyek
Dr. Zöld Lászlóné Évánál vásárolhatók. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
A fenti cél közvetlen támogatására a plébánián van
mód adományok befizetésével!
**********************************

9. Az adóbevallások ideje van. Kérjük a kedves testvéreket,
hogy adójuk 1 %-át a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlják fel. A második 1 %-ot pedig ajánlják fel a Jó Mester
Alapítványnak, amely Egyházközségünk saját alapítványa. Célja az 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:
Schmidthauer Lajos fúgája hangzik fel, "A Keresztfához
megyek" című énekünk dallamára.

