Advent IV. vasárnap (2020. december 20.)
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.
Jelen helyzetben az időskorú testvérek otthon maradása érthető, és
nem terheli őket mulasztás bűne, ha nem vesznek részt szentmisén!
2. A mai vasárnap de. fél 11 órakor német nyelvű szentmise is lesz.

3. A mai vasárnap a 10 órai szentmisére érkezik a Kiscsávolyi
templomba a Betlehemi láng, aminek a lángjából a hívek a
mise végén vihetnek otthonainkba.
4. Advent 4. hetében a Hajnali Rorate szentmiséket reggel

6 órakor december 24-e reggelig tartjuk. Hajnali misék
alatt gyónási lehetőség is van. Szeretettel várunk mindenkit!
5. „Szállást keres a Szent Család” kilencedet tartunk a
templomban esténként ¾ 5 órától!
6. Hirdetjük, hogy a Baja TV-ben ökumenikus lelki összeállítást tekinthetnek meg vasárnaponként a bajai nagy vallásfelekezetek közreműködésével!
7. Jövő évi kalendáriumok, naptárak kaphatók a plébániai irodában.

8. Tisztelettel kérjük a kedves testvéreket, hogy az ezévi vagy
elmaradt egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) rendezzék, akik még nem tették meg. Köszönjük!
9. December 24-én éjféli szentmise a kijárási tilalom miatt
nem lesz. Ha ez megváltozna addig, akkor tartunk. Kérjük, figyeljék a híradásokat! 24-én, Szenteste előesti misét
MI NEM tartunk!
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10. December 25-én, Karácsony napján ünnepi miserendet
tartunk: reggel ¾ 8, 9 és este 6 órakor lesznek szentmisék. Továbbá német nyelvű szentmisét is tartunk de. fél
11 órakor.
11.

Karácsony másnapján, december 26-án szintén ünnepi
miserend lesz.

12. Hirdetjük, hogy pásztorjáték templomunkban az idei évben december 26-án lesz a de. 9 órai szentmise elején.
Különösen várjuk a családokat, gyerekeket, hogy legyen
idén is igazi pásztorjáték-élményünk az ünnepek alatt.
13. A plébániai iroda Karácsony és Újév között 28-29-30án a reggeli misék után lesz nyitva! Ezeken a napokon
telefonos ügyeletet tartunk a plébánia mobilszámán.
14. Jövő vasárnap, december 27-én, az év utolsó vasárnapján Szent Család vasárnapja lesz, ünnepi miserenddel.
15. December 31-én, Szilveszter napján az év végi Hálaadó
szentmisét este 5 órakor tartjuk.
16. Mai szentmisénk záróéneke után az orgona-áhítatban:
egy ismeretlen szerző, Az Üdvösség jön közénk című korálelőjátéka hangzik fel
17. PERSELYEZÉS a SZENTMISE VÉGÉN történik, hátul, a középen elhelyezett GÖMB PERSELYNÉL. Kérjük, kifelé menet mindenki OTT dobja be a perselyadományát! Köszönjük!

