Nagyböjt I. vasárnapja (2020. március 01.)
1. A mai vasárnap tartjuk templomunkban a gyűjtést a
katolikus iskolák javára! Köszönjük az adományokat!
2. Ma (vasárnap) de. fél 11 órakor német nyelvű misét tartunk.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nagyböjti hirdetések
3. A nagyböjti időszakkal kezdődik a húsvéti gyónás
elvégzésének időszaka, amely minden elsőáldozásig
eljutott katolikus hívő számára kötelező! A szentmisék
elején a közgyónás nem elegendő! Gondoskodjunk róla,
hogy mindannyian időben elvégezzük gyónásunkat!
4. A nagyböjti péntekek böjti napok. Ezeken húsételt nem
veszünk
magunkhoz!
Más
felajánlásokkal,
lemondásokkal is emlékezzünk meg Jézus szenvedésének
napjáról!
5. Nagyböjt pénteki napjain este ¼ 6 órakor keresztutat
végzünk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk.
6. Ma hamvazás lesz a szentmisék végén azoknak, akik
hamvazószerdán nem részesültek benne.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Hirdetjük, hogy március 28-án, szombaton du. 5 órakor
a
MEG
NEM
SZÜLETETT
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EMLÉKHELYÉN – Kiscsávolyban – megemlékező
áhítatot tartunk az abortuszok áldozataiért és az
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ünnephez kapcsolódóan
8. Hirdetjük, hogy a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus
szeptember 19-i szombat esti Kossuth téri programjára
(szentmise és körmenet) csoportot szervezünk a
plébániáról. Jelentkezni a személyes adatokkal és
személyi igazolvánnyal a plébánián lehet.
9. Templomunk Szent Mónika Közössége március 3-án,
du. 5 órakor várja az édesanyákat a plébánia közösségi
termébe közös imára, utána pedig az esti szentmisére!
10.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!
11.A szentmise záróéneke után az orgonazenei áhítatban:
Bach nagyböjti korálelőjátéka hangzik fel, az "Ó ember,
sirasd nagy bűneidet" kezdetű ének dallamára.

