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1. Jövő vasárnap de. fél 11 órakor német nyelvű misét tartunk. 

 

2. Húsvéti gyónás időszaka van az elsőáldozásban részesült hívők számára. Ezt 

nem helyettesíti a misék elején a közgyónás!  

 

3. Nagyböjt pénteki napjain tartózkodjunk a húsételektől! Más felajánlásokkal 

is emlékezzünk Jézus szenvedésének napjára! 

 

4. Jövő pénteken kettő keresztút is lesz: Du. 4 órakor a Szent László Iskola zenés 

keresztútja. Utána ¼ 6 órakor szokás szerint a plébániai keresztút a temp-

lomban. Mindenkit szeretettel hívunk! Jöjjünk el minél többen! 

 

5. Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz barkaszenteléssel, körmenettel. A 9 órai 

szentmisén közreműködik templomunk Szent Cecília Kórusa. Jó idő esetén a 9 

órai szentmise előtt a templom mellett, az oratóriumnál gyülekezünk. Kérjük, 

hozzanak barkát!  

************************************************************* 

6. A mai vasárnap reggel a ¾ 8-as sztmisében tartjuk az idősek/betegek részére 

a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatását! Alatta gyónási lehetőség 

lesz. Szeretettel várjuk őket!  

 

7. Szintén a mai vasárnapon, du. 4 órakor megemlékező áhítatot tartunk az 

abortuszok áldozataiért és az elveszített magzati életekért a MEG NEM 

SZÜLETETT GYERMEKEK EMLÉKHELYÉN – (kiscsávolyi park). Eső 

esetén a kiscsávolyi templomban lesz megtartva! Várunk mindenkit! 

 

8. Három napos nagyböjti lelkigyakorlat (triduum) lesz templomunkban jövő 

héten, március 30-31- április 1-én, csütörtök-péntek-szombaton, az esti 6 

órai szentmisék keretében. Előtte fél 6 órától gyóntatás lesz. A lelkigyakorla-

tos beszédeket Dr. Nyúl Viktor bátaszéki plébános úr tartja. Mindenkit sze-

retettel hívunk és várunk! 

9. A pápalátogatásra az autóbuszunk betelt. Új jelentkezők a bajaszentistváni 

plébániához csatlakozhatnak. 

 

10. Pünkösdi Zarándoklatot és kirándulást szervezünk Csíksomlyóra és Erdélybe. 

Vezetője plébánosunk lesz! Az út 5 napos: május 25-e csütörtöktől Pünkösd 

hétfőig. Költsége várhatóan 95.000 Ft. Jelentkezés a plébánián 25.000 Ft 

előleg befizetésével! 

 

11. A Bajai KÉSZ emléktábla elhelyezést kezdeményez Bácskai Sándor Keve 

ciszter atya tiszteletére. Adományokat a Partitúra Alapítvány számlájára 

fogadnak. Részletek a hirdetőtáblán. 

 

12. Kérjük a testvéreket, hogy adóbevalláskor adójuk 1 %-át a Magyar Kato-

likus Egyháznak ajánlják fel.  

A második 1 %-ot pedig Egyházközség alapítványának, a Jó 

Mester Alapítványnak.  

Űrlapok a hátsó kis asztalon, a plébánián, továbbá a honlapun-

kon találhatók! 

 

13. A szentmise utáni orgona-áhítatban: Bach: Irgalmazz nekem felséges Isten 

című korálelőjátéka hangzik fel.   

  

14. A Szentmise végén imádkozzunk a békéért… 

  

Imádkozzunk Ferenc pápa Mo-i látogatására készülve 

 

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! 

Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.  

Vétkeinket megvallva kérjük,  

hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!  

Ő a mi biztos jövőnk.  

Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. 

Bizalommal kérjük,  

hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, 

valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására 

Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása 

legyen kegyelem és erő forrása, 

hogy hitünkben növekedve 

egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,  

reménnyel építsük földi hazánkat,  

és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.  
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