Mennybemenetel vasárnapja (2021. május 16.)
Továbbra is 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. A Magyar Katolikus Püspöki Karunk a vasárnapi szentmisén való részvételi kötelezettség alóli felmentést május 10től visszavonta, így a szentmisén való részvétel újra minden
hívő számára vallási kötelesség.
Természetesen, akinek élethelyzete miatt (betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való részvétel, az a vasárnapot
továbbra is egyéni imával, szentmise közvetítésbe való bekapcsolódással szentelje meg.
2. A mai vasárnap német nyelvű szentmisét tartunk ½ 11 órakor
3. Május a Szűzanya hónapja. Májusban litániát tartunk minden nap az esti mise előtt ¾ 6 órai kezdettel.
4. Örömmel adjuk hírül, hogy egyházközségünk papnövendékét, Tomaskovity Szabolcsot június 26-án, szombaton, de.
10 órakor a kalocsai székesegyházban dr. Bábel Balázs érsek úr áldozópappá szenteli.
A papszentelésre autóbuszjáratot indítunk, melyre a plébánián lehet jelentkezni hivatali időben.
Tomaskovity Szabolcs az újmiséjét június 28-án, hétfőn,
Szent Péter és Pál búcsúnk előestéjén 17 órai kezdettel
mutatja be templomunkban.

Mennybemenetel vasárnapja (2021. május 16.)
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket az ünnepi eseményekre.
5. Jövő vasárnap Pünkösd ünnepe lesz!
6. Jövő héten, kedden, az esti szentmisén megemlékezünk
Szent II. János Pál pápa születésének 101. évfordulójáról.
E szentmise keretében szenteljük meg a róla készült új
festményképet is, amely mostanra készült el egy kedves
hívünk adományából! Szeretettel várunk mindenkit!
7. 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.
8. A szentmise záróéneke után az orgonazenei áhítatban
Händel: Alla Hornpipe cimű darabja hangzik fel.
9. PERSELYEZÉS a SZENTMISE VÉGÉN történik, hátul, a középen elhelyezett GÖMB PERSELYNÉL. Kérjük, kifelé menet mindenki OTT dobja be a perselyadományát!

