Nagyböjt V. vasárnap (2021. március 21.)
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.
A veszélyeztetett helyzetű és idős testvéreket nem terheli mulasztás,
ha ebben az időszakban otthon maradnak!
--------------------------------------------------------------------------------------1. Ma (vasárnap) de. fél 11 órakor német nyelvű misét tartunk.
2. Csütörtökön Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz. Este
ünnepélyes szentmisét tartunk.
3. Csütörtökönként a reggeli szentmise után csendes szentségimádási
órát tartunk a templomban! Mindenkit várunk!
4. Szeretettel ajánljuk a testvéreknek az Evangélium365 okos-telefonos
alkalmazást, amellyel a naponta olvashatják vagy meghallgathatják az
evangéliumot, elmélkedést és imát!
Nagyböjti hirdetések
5. A nagyböjti idő a húsvéti gyónás elvégzésének időszaka is, amely
minden elsőáldozásig eljutott katolikus hívő számára kötelező! A
szentmisék elején a közgyónás nem elegendő! Jelen vírus időszakban
azonban mindenki dönthet róla, hogy vállalja-e a személyes gyónást!
Ha most nem tudja vállalni, gondoskodjon róla, hogy a vírusveszély
enyhülésével elvégezze a gyónását!
6. Nagyböjt pénteki napjain este ¼ 6 órakor keresztutat végzünk a
templomban. Mindenkit szeretettel várunk.
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7. Nagyböjt pénteki napjain tartózkodni kell a húsételektől! Természetesen más felajánlásokkal, lemondásokkal is emlékezzünk meg
Jézus szenvedésének napjáról!
8. Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést tartunk rászorulóknak! Kérjük,
hozzák el tartósélelmiszer-felajánlásukat, és misék előtt-után hozzák a sekrestyébe, vagy hétköznapokon a plébániára. Adományaikat a
Katolikus Karitász juttatja el a rászorulókhoz.
Telefonos adományvonalon is támogathatjuk a Karitász
munkáját. Ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, híváson ként 500 forinttal
segítünk.
9. Az adóbevallások ideje van. Kérjük a testvéreket: adójuk 1 %-át a
Magyar Katolikus Egyháznak ajánlják fel!
A második 1 % -ot pedig ajánlják fel egyházközségünk alapítványának, a Jó Mester Alapítványnak.
Mindkettőhöz találhatók űrlapok a hátsó kis asztalon, a plébánián,
továbbá a honlapunkon!
10. Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz, barkaszenteléssel. A barkaszentelést a 9 órai szentmisén tartjuk, bent a templomban. A körmenetet idén elhagyjuk. A magával hozott barkát pedig mindenki tartsa
magánál a padban!
11. Szentmisénk után az orgona-áhítatban: Bach: Irgalmazz nekem felséges Isten című korálelőjátéka hangzik fel.
12. PERSELYEZÉS a SZENTMISE VÉGÉN történik, hátul, a középen elhelyezett GÖMB PERSELYNÉL. Kérjük, kifelé menet
mindenki OTT dobja be a persely-adományát! Köszönjük!

