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1. Csak szombaton: Holnap, Virágvasárnap, a 9 órai szentmise barkaszenteléssel kezdődik, a szentmisében pedig énekkarunk a Passiót
énekli. A 9 órai szentmise előtt jó idő esetén a templomon kívül, az
oratórium mellett gyülekezünk, ahonnét körmenetben vonulunk a
szentmisére. Aki tud, hozzon barkát erre az alkalomra.
-Virágvasárnap du. 3 órakor tartjuk a negyedikes gyerekek ünnepélyes
első gyónását, bűnbánati liturgia keretében /nem mise/

Nagycsütörtök este 6 órakor az Utolsó Vacsora emlékmiséje
lesz. Szentmise után virrasztó imaóra a templomban, az Olajfákhegyi eseményekre emlékezve

2. Kérjük a betegek bejelentését húsvéti gyónásra, áldozásra! A betegekhez Nagypéntek délelőtt megyünk a városban.

Nagyszombat este 7 órakor Húsvéti Vigília (feltámadási ünnepség: tűzszentelés, fényünnepség, igeliturgia, vízszentelés, szentmiseáldozat és a végén föltámadási körmenet)

3. Hirdetjük, hogy a Szent Három Nap reggelén nincs mise. Helyette
Jeremiás siralmai szertartás lesz a Barátok templomában fél 8-kor
4. Nagycsütörtökön csak délelőtt, Nagypénteken pedig egyáltalán NEM
lesz nyitva a plébániai iroda!

Nagypéntek este 6 órakor szertartások Jézus szenvedésének
emlékére (igeliturgia a Passióval, hódolat a kereszt előtt, áldozási
szertartás)

10. Húsvétvasárnap ünnepi miserendet tartunk, továbbá Húsvétvasárnap de. fél 11 órakor német nyelvű szentmise is lesz.

5. Nagypénteken de. 9 órakor tartjuk a keresztutat a templomban.

11. Húsvéthétfőn szintén vasárnapi miserendet tartunk!
(N.B.: A húsvéthétfői misék NEM HELYETTESÍTIK a Húsvét vasárnapi szentmisén való részvételt!)

6. Szintén Nagypénteken este fél 9-kor gyertyás keresztút lesz a Kálvária kápolnánál. Mindenkit szeretettel várnak!

12. A szent három nap ünnepi liturgiáin és Húsvétvasárnap a 9 órai
szentmisén közreműködik templomunk Szt. Cecília Kórusa.

7. Nagypéntek szigorú böjti nap. 14 éves kortól húsételt nem veszünk magunkhoz, és minden felnőtt (18-60 év közötti) hívőnek e napon háromszor lehet étkezni, és ebből egyszer jóllakni.

13. Hirdetjük, hogy Plébániánk a KDNP megyei szervezetével jótékonysági árverést tart április 26-án pénteken 17.30 órakor a Tiszti Klubban a MEG NEM SZÜLETETT MAGZATOK emlékművének elkészítésére! A rendezvényhez vacsorajegyek, ill. támogatói jegyek Dr. Zöld
Lászlóné Évánál vásárolhatók. Közvetlen támogatás is lehetséges a
plébánián.

8. Nagyszombaton 8 és 12 óra között folyamatos gyóntatást tartunk a
templomban. Kérjük a híveket, használják fel ezt az időt a húsvéti
gyónás elvégzésére.
9. A Szent Három Nap esti liturgiáinak kezdete: Nagycsüt.: este 6;
Nagypént.: este 6; Nagyszomb. este 7 óra!!

