Évközi 21. vasárnap (2020. augusztus 23.)
1. A Magyar Katolikus Püspöki Kar a vasárnapi szentmisén
való részvétel kötelezettsége alól felmentést, valamint az
általános feloldozást, 2020. június 14-től, Úrnapjától kezdődően általánosan visszavonta! Így a hívőknek a
szentmiséken való részvétel lelki kötelessége és a bűnbocsánathoz szükséges gyónás rendje visszaállt!
2. Járványügyi előírások a szentmiséken:
 Továbbra is ajánlott a templomban a maszk viselése.
 Fontos a kézfertőtlenítés.
 Lehetőség szerint továbbra is ajánlott a kézbe áldozás.
000000000000000000000000000000000000000000

3. Örömmel adjuk hírül, hogy érsek úr augusztus 20-án,
diakónussá szentelte egyházközségünk papnövendékét,
Tomaskovity Szabolcsot! Istent áldását kívánjuk életére!
4. A plébániai iroda hétköznap délelőttönként van nyitva.
5. Hirdetjük, hogy a szentmisével egybekötött főegyházmegyei Horvát Nemzetiségi Nap augusztus 30-án, vasárnap délután 5 órakor lesz a Kalocsai Szent István
templomban.
6. Az Országos Tiszti Főorvosi Szolgálat a járványügyi
helyzet bizonytalansága miatt ez évben nem támogatja a
Vodicai-Máriakönnyei búcsú megrendezését. Fentiek értelmében – mivel a járványügyi előírások nem betarthatók- a Kalocsai Érseki Hatóság jóváhagyásával idén kivételesen elmarad az idei Máriakönnyei-Vodicai búcsú.”
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7. Hirdetjük, hogy augusztus 24-e hétfőtől, (vagyis augusztus utolsó hetében már) az esti szentmisék ismét
ESTE 6 ÓRAKOR KEZDŐDNEK templomunkban.
8. Ünnepi szentmisét tartunk Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója alkalmából AUGUSZTUS
24-én, HÉTFŐN ESTE 6 ÓRAKOR. (Eredetileg tavas-szal lett volna ez az ünnep) Szeretettel várunk mindenkit,
különösképpen a szent pápa tisztelőit. A szentmisén a
homíliát DR. KERESZTES SZILÁRD nyug. gk. megyéspüspök mondja, aki 1991-ben Máriapócson II. János
Pál vendéglátója volt. A szentmise után püspök atya élménybeszámolóval egybekötött előadást tart a szent pápa máriapócsi látogatásáról.
9. Augusztus 29-én, jövő szombaton este 19 órakor a
Szent István Bazilika egykori orgonista zeneszerzőjének,
Koloss Istvánnak az emlékére ad hangversenyt templomunkban Szotyori Nagy Gábor budapesti orgonaművész, Staszny Zsófia énekművész és a zeneszerző lánya
Koloss Krisztina gordonkaművész. Mindenkit szeretettel várunk!
10. A szentmisénk záróéneke után az orgonazenei áhítatban
Lisznyay-Szabó Gábor: Szent István Fantázia című darabja szólal meg

