Nagyböjt III. vasárnapja (2020. március 15.)
1.

Ma (vasárnap) de. fél 11 órakor német nyelvű misét tartunk.

Nagyböjt III. vasárnapja (2020. március 15.)
8.

Három napos nagyböjti lelkigyakorlat (triduum) lesz templomunkban
ÁPRILIS 2-3-4-én, csütörtök-péntek-szombaton, az esti 6 órai
szentmisék keretében. Előtte fél 6 órától gyóntatás lesz. A
lelkigyakorlatos beszédeket Muka Gábor csávolyi plébános úr tartja.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

9.

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.

2.

Újraindítjuk a szentségimádás iskoláját. Ezúttal kéthetente csütörtökön
reggel, mise után tartunk rövid tanítást, majd rövid, vezetett
szentségimádást! Első alkalom jövő csütörtökön reggel lesz! Mindenkit
szeretettel várunk!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nagyböjti hirdetések

3.

4.

5.
6.

A Nagyböjt a húsvéti gyónás elvégzésének időszaka is, amely minden
elsőáldozásig eljutott katolikus hívő számára kötelező! A szentmisék
elején a közgyónás nem elegendő! Gondoskodjunk róla, hogy
mindannyian időben elvégezzük gyónásunkat!
Nagyböjti péntekein tartózkodjunk a hústartalmú ételektől Más
felajánlásokkal, lemondásokkal is emlékezzünk meg Jézus szenvedésének
napjáról!
Nagyböjt pénteki napjain este ¼ 6 órakor keresztutat végzünk a
templomban. Mindenkit szeretettel várunk.

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést hirdetünk rászorulóknak! Kérjük,
hozzák el tartósélelmiszer-felajánlásu-kat, és misék előtt-után hozzák a
sekrestyébe, vagy hétköznapokon a plébániára. Az élelmiszer-gyűjtés
március 15-től 22-ig tart. Adományaikat a Katolikus Karitász juttatja el
a rászorulókhoz. Telefonos adományvonalon is támogathatjuk a
Karitász munkáját. Ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500
forinttal segítünk.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Hirdetjük, hogy március 28-án, szombaton du. 5 órakor a MEG NEM
SZÜLETETT GYERMEKEK EMLÉKHELYÉN – Kiscsávolyban –
megemlékező áhítatot tartunk az abortuszok áldozataiért és az elveszített
magzati életekért - Gyümölcsoltó B. ünnepéhez kapcsolódóan

10. Az

MKPK rendeletére a szentmiséken a kézfogást és a nyelvre
áldozást mellőzni kell! Helyette a kézbe áldoztatás formáját
használjuk a járványveszély miatt.
A szenteltvíztartókat kiürítettük hasonló okokból.
Mindenkinek a figyelmét fölhívjuk, hogy az előírt egészségügyi
előírásokat minden körülmények között tartsuk be. Ugyanakkor
félnünk egyáltalán nem kell. Isten kezében vagyunk. Az ehhez
hasonló rendkívüli helyzetben még jobban megerősödhet Isten iránti
bizalmunk. Nagyon erősen és buzgón könyörögjünk, hogy kerüljön el
bennünket a betegség, és már megbetegedett embertársaink is minél
hamarabb gyógyuljanak meg.
A rendkívüli helyzet hitünk próbája és megerősítője is lehet. Hiszen
„akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik”. (Róm

11. Az

adóbevallások időszaka van. Kérjük a kedves testvéreket, hogy
adójuk 1 %-át a Magyar Katolikus Egyháznak, a második 1 %-ot pedig a
Jó Mester Alapítványnak ajánlják fel, amely Egyházközségünk
alapítványa. Mindkettőhöz találhatók űrlapok a hátsó kis asztalon, a
plébánián, továbbá a honlapunkon!

Nemzeti Ünnep van! Mise végén elénekeljük a Magyar Himnuszt

