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1. Fokozottan érvényesek templomainkban a járványügyi előírások:
- a kézfertőtlenítés a bejáratnál. - a templomban a maszk viselése
- a kellő távolságtartás egymástól. - a kézfogás mellőzése a szentmiséken. - a kézbe áldozás formájának használata.

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

Jelen helyzetben az időskorú testvérek otthon maradása érthető, és
nem terheli őket mulasztás bűne, ha nem vesznek részt szentmisén!

9. Az elmúlt években nagyon szép fákat kaptunk Karácsonyra felajánlásból. Amennyiben valakinek idén is van
kivágandó nagyobb (3-4 méteres) és szép fenyőfája, és
szívesen felajánlaná a templomnak, kérjük, mielőbb jelezze! Köszönettel fogadjuk!

2. Hirdetjük, hogy a vírushelyzet miatt hétköznaponként
csendes miséket tartunk, azaz nincs énekes mise. A vasárnapi szentmisék állandó részeit pedig szöveges imaként
mondjuk, és nem énekeljük.
3. Ugyancsak a vírusveszélyre tekintettel Hajnali Rorate
szentmisék Adventben rövidebben, azaz december 17-én,
Karácsony előtt 8 nappal kezdődnek. Ez lesz egyben az
idei adventi lelkigyakorlatunk is!
4. A mai vasárnap van Szent Miklós Ünnepe. A Mikulás idén
nem tud eljönni személyesen a gyerekekhez, de elküldte
ajándékait!
5. Ma (vasárnap) de. fél 11 órakor német nyelvű szentmise
is lesz.
6. Kedden Szeplőtelen Fogantatás ünnepe lesz. FŐÜNNEP!
Szentmisék reggel 7 és este 6 órakor lesznek! Ezen az
ünnepen imádkozzunk a meg nem született gyermekekért, lehetőleg délben – ott, ahol éppen vagyunk!
7. „Szállást keres a Szent Család” kilencedet tartunk a
templomunkban december 15-től kezdődően, esténként
¾ 5 órától!

10. Jövő évi kalendáriumok, naptárak kaphatók a plébániai
irodában.
11. Tisztelettel kérjük a kedves testvéreket, hogy az ezévi
vagy elmaradt egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) rendezzék, akik ezt még nem tették meg eddig. Köszönjük!
12. Mai szentmisénk záróéneke után az orgona-áhítatban
Buxtehude korálelőjátéka hangzik fel, az "Ó jöjj pogányok üdvözítője" című dallamra.
13. PERSELYEZÉS a mai naptól SZENTMISE VÉGÉN
történik, hátul, a középen elhelyezett GÖMB PERSELYNÉL. Kérjük, kifelé menet mindenki OTT dobja
be a persely-adományát!
14. Plébánosunk sajnos vírusos lett. Mindenkit nagy szeretettel köszönt és szeretettel imádkozik a karanténban a hívekért, gyerekekért és felnőttekért!

