Szentháromság vasárnap (2022. június 12.)
1. A mai napon van Szentháromság vasárnapja. Ma tartjuk
temp- lomunkban a tanévzáró hálaadást is a 9 órai szentmisén.
2. Június hónapban Jézus Szíve litániákat tartunk minden pénteken este 3/4 6 órakor!
3. A héten, kedden este ¾ 7-kor Bibliaórát tartunk az oratóriumban!
4. Egy napos egyházközségi kirándulást szervezünk Székesfehérvárra autóbusszal június 16-án, csütörtökön. Megtekintjük a Nemzeti Emlékhelyet és a magyar királyok útját. Költség ebéddel, belépőkkel 10 ezer forint. Jelentkezés a plébánián!
5. Hittanos nyári tábort szervezünk július 16-tól 23-ig a Balatonnál, Badacsonylábdihegyen. Utazás vonattal történik. Jelentkezni július 1-ig lehet a hitoktatóknál. Harmadikostól
nyolcadikos korig várjuk a jelentkezőket. Költség 35.000 Ft.
6. Az elsőáldozási fényképek plébániánk honlapjáról letölthetők
(belvaros.bajaplebania.hu)
7. Jövő vasárnap Úrnapja, Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe
lesz. A 9 órai szentmise végén körmenetet tartunk a templom
körül.
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- Kérjük az elsőáldozó lányokat és a kisebb lányokat, hogy
Úrnapjára gyűjtsenek virágszirmokat kis kosarakba, amelyeket az Oltáriszentség előtt szórnak a körmenetben.
8. Hálaadó szentmisét mutat be pappá szentelésének 10. évfordulóján Toldi Norbert atya templomunkban június 28án, kedden 18.00 órakor. A szentbeszédet Dobszay Benedek ferences atya mondja. Norbert atya és a Baja- Belvárosi
Egyházközség mindenkit szeretettel hív és vár az ünnepi
hálaadó szentmisére."
9. Két hét múlva, június 26-án vasárnap tartjuk templomunk
búcsúünnepét. Az esti 6 órai szentmisét dr. Bábel Balázs
érsek úr celebrálja. Ebben a szentmisében áldja meg templomunk felújított orgonáját. A szentmise után 19 órakor a
25 éves Belvárosi Orgonaesték sorozat orgonaavató jubileumi gálakoncertjére kerül sor. Zenei közreműködők: dr.
Kosóczki Tamás orgonaművész, Solymosi Péter trombitaművész és templomunk Szent Cecília Kórusa. Vezényel:
dr. Petz Gábor és dr. Kosóczki Tamás. Mindenkit szeretettel várunk szép ünnepünkre!
10.A szentmise után az orgonazenei áhítatban Bach: Esz-dúr
"Szentháromság" fúgája hangzik fel.
11.A Szentmise végén imádkozzunk a békéért és a háború
megszűnéséért Ukrajnában! Most segíts meg Mária…

