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Nagyböjti hirdetések

1.

A Nagyböjt rendes körülmények között a húsvéti gyónás elvégzésének
időszaka is, amely minden elsőáldozásig eljutott katolikus hívő számára
előírás! A jelenlegi rendkívüli körülményekre való tekintettel a
püspöki kar általános feloldozásra ad lehetőséget! Az általános
feloldozásnak 4 feltétele van: 1. bűnbánat, 2. a bűnbánat külső jele (ki
kell fejezni), 3. elégtétel végzése, 4. később pótolni kell az egyéni
gyónást, ha erre alkalom adódik.

2.

Nagyböjti péntekein tartózkodjunk a hústartalmú ételektől. Egyéb
felajánlásokkal, lemondásokkal is emlékezzünk meg Jézus szenvedésének
napjáról!

3.

Hívunk mindenkit, hogy Nagyböjt pénteki napjain azonos időben, este ¼
6 órakor végezzük otthonainkban a keresztutat. Ehhez a honlapunkon
is találnak feltöltött anyagokat!

4.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett március 15–
22 közötti tartósélelmiszer-gyűjtés a jelenlegi korlátozások miatt átalakul,
és főként pénzadománygyűjtés formájában folytatódik. Ennek részleteit a
www.karitasz.hu oldalon az online adományozás menü alatt találjuk.
Telefonos adományvonal is él. Ha hívjuk az 1356-os telefonszámot,
hívásonként 500 forinttal segítünk.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. A korábban meghirdetett szentségimádás iskolája sorozat, a nagyböjti
lelkigyakorlat és a magzatokról történő jövő szombati megemlékezés
elmarad!

6.

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
igazolványszámmal interneten keresztül lehetséges.
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7.

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 honlapunkon!

8.

Szombat esti szentmisénk záróéneke után Schmidthauer Lajos fúgája
hangzik fel, "A Keresztfához megyek" című énekünk dallamára.

9.

Hétfőtől a plébániai iroda csak délelőttönként lesz nyitva!

10. Hirdetjük,

hogy a Baja TV-ben ökumenikus lelki összeállítást
tekinthetnek meg vasárnaponként a bajai nagy vallásfelekezetek
közreműködésével!

11. Mi, lelkipásztorok minden nap misézünk, a nyilvánosság kizárásával. A
felvett miseszándékokat elvégezzük.

12. Szerdán

Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz. Otthonainkban
megtartva az ünnepet, imádkozva kérjük a Szűzanya égi közbenjárását
családjainkért, idősekért, betegekért!

13. A

templom a szokott időkben nyitva lesz. Egyéni, csöndes imára
lehetőség van. Kérem, hogy kellő távolságba üljenek egymástól.
Csoportos
imára
NINCS
LEHETŐSÉG!
KÉRJÜK,
NE
KEZDEMÉNYEZZENEK ILYEN ALKALMAKAT!

14. Hátul

a kis polcon dobozt helyeztünk el, amelyre várjuk a hívek
imaszándékait!

15. Egyházközségünkben

minden vasárnap töltünk fel saját prédikációkat,
áhítatokat, ill. szentmiséket az elkövetkező időszakban.

16. MINDEN

TOVÁBBI INFORMÁCIÓHOZ, LELKI ÍRÁSOKHOZ ÉS
ANYAGOKHOZ,
KAPCSOLATTARTÁSHOZ
AJÁNLJUK
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HONLAPJÁT: Kérjük, folyamatosan kísérjék
figyelemmel a belvaros.bajaplebania.hu weboldalt!

