Virágvasárnap (2021. március 28.)
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!
------------------------------------------------------------------------------------------Ma Virágvasárnap van. A barkaszentelést a 9 órai szentmisén tartjuk,
bent a templomban. A körmenetet idén elhagyjuk. A magával hozott barkát mindenki tartsa magánál a padban, ill. a ministránsok mise előtt barkát
osztanak a híveknek.
1. Hirdetjük, hogy a Szent Három Nap reggelén nincs mise. Helyette e
három reggelen 8 órakor a napi Rózsafüzért imádkozzuk a templomban!
2. Nagycsütörtökön csak délelőtt, Nagypénteken pedig egyáltalán NEM
lesz nyitva a plébániai iroda!
3. Nagypénteken de. 9 órakor tartjuk a keresztutat a templomban.
4. Nagypéntek szigorú böjti nap. 14 éves kortól húsételt nem veszünk magunkhoz, és minden felnőtt (18-60 év közötti) hívőnek e napon háromszor lehet étkezni, és ebből egyszer jóllakni.
5. A Szent Három Nap esti liturgiáinak kezdete: Nagycsüt.: este 6;
Nagypént.: este 6; Nagyszomb. este 6 óra!!
Nagycsütörtök este 6 órakor az Utolsó Vacsora emlékmiséje lesz.
Szentmise után virrasztó imaóra a templomban, az Olajfák-hegyi eseményekre emlékezve

Virágvasárnap (2021. március 21.)
Nagypéntek este 6 órakor szertartások Jézus szenvedésének
emlékére
Nagyszombat este 6 órakor Húsvéti Vigília (feltámadási ünnepség)
Nagyszombatra – hogy a létszámot megfelelő keretek között tudjuk
tartani, és elkerüljük a tömeget a templomban – kérjük a híveket,
hogy a részvételi szándékhoz regisztráljanak a hét folyamán a plébánián.
6. Húsvétvasárnap ünnepi miserendet tartunk, továbbá Húsvétvasárnap de. fél 11 órakor német nyelvű szentmise is lesz.
7. Húsvéthétfőn szintén vasárnapi miserendet tartunk!
Érsek úrral is egyeztetve hirdetjük, hogy ha valaki a várhatóan kevésbé zsúfolt Húsvéthétfőn jön el húsvéti szent- misére, jelen helyzetben az is teljesen elfogadható húsvéti szentmiseként!
8. PERSELYEZÉS a SZENTMISE VÉGÉN történik, hátul, a középen elhelyezett GÖMB PERSELYNÉL. Kérjük, kifelé menet
mindenki OTT dobja be a persely-adományát! Köszönjük!

