A Baja Belvárosi Egyházközség hírlevele
A 300 éve alapított
egyházközségünk
külsejében megújult
templomának
megáldásához
kapcsolódó ünnepségsorozatot tartunk
november 11-12-13-án!
E hétvégén három programot
ajánlunk híveink figyelmébe:
1) Templomszentelési lelkigyakorlatos szentmisékre hívunk
mindenkit 11-12-én, pénteken és
szombaton este 6 órakor!
2) Plébániatörténeti, építészeti és
felújítással kapcsolatos előadások
valamint templombejárás lesz
szombaton napközben!
3) A templommegáldási ünnepet

november 13-án, vasárnap
du. ½ 4 órakor tartjuk a
templom előtti téren (kérjük a
híveket, kívül gyülekezzenek),
majd ÉRSEKI SZENTMISE
keretében adunk hálát Istennek
a megújult templomunkért!
(13-án este 6-kor nem lesz mise!!)

Mindenkit szeretettel várunk!
Részletek a hirdetőtáblán…
Bemutatkoznak hitoktatóink...
Kőrös Andrea Máriának hívnak.
Sükösdről származom, de Baján
lakom házasságkötésem óta.
Három felnőtt, családos gyermekem van.
A hitoktató képző befejezése után
1988-ban a Baja Barátok templomában kezdtem a hitoktatást és ott
voltam Jávor Ferenc plébános úr
haláláig. Ott ismertem meg plébánosunkat is, aki káplánkánt került
oda a 90-es évek elején. Később a
Belvárosi Plébániára kerültem, és
a mai napig ide tartozom. Jelenleg
óraadó hitoktatóként munkálkodom az MNÁMK-ban (Német
Iskola) és Szeremlén. Mindig
szerettem a falusi környezetet,
így szeretettel jártam és járok

Szeremlére is hitoktatást végezni.
Mi tartott évtizedekig ezen a
pályán az Úr Jézus szeretetén túl?
A gyermekek és a tanítás szeretete. A minden évben ismétlődő
csoda, amikor az elsőáldozókat
Jézushoz vezettem. Amikor a
karácsonyi pásztorjátékra,
a nagyhétre készülve közösen
átéltük a misztériumokat.
A legnagyobb öröm számomra,
amikor a templomban látom a már
felnőtt régi hittanosaimat
megmaradni az Úr szeretetében.

Közösségeink életéből...
Ideérkezésem első évétől, azaz
2010 őszétől tartunk felnőtt
Bibliaórákat, amelyeket magam
vezetek, és amelyek mindig a
tanévi időszakhoz igazodnak.
Ősszel, Szent Jeromos ünnepe
után kezdjük őket, és májusban,
tavasszal érnek véget. A helyszín kezdettől fogva a templom
oratóriuma, amely a sajátos
hangulatával kiváló helynek
bizonyult. Az idei évtől viszont
fűtési takarékossági okokból a
plébánia a helyszín.
Az alkalmak többnyire előadásjelleggel zajlanak, de természetesen lehetőség van a beszélgetésre, kérdésekre, hozzászólásokra is.
Az elmúlt 12 év alatt igen sok
téma sorra került: sok ószövetségi könyv, a teljes újszövetség,
a biblián kívüli iratok, apokrifek,
de a 10 parancs részletes elemzése, csodák, példabeszédek,
evangéliumi találkozások,
teremtéstörténet magyarázata,
konkrét bibliai szövegek és
történetek részletes elemzése is.
A Bibliaórák résztvevői között
sokan vannak, akik állandó
visszatérők. Kialakult egy „mag”,
amely az évek során egyfajta
közösségé formálódott. Számon
tartják egymást a tagok, segítik az
el- vagy hazajutást a távoliaknak,
megtartják a jeles napokat.
Természetesen újakat is várunk!

Nagy öröm számunkra, hogy
egyházközségünk legidősebb
házaspárja, Sanyi bácsi és Teri
néni is e csoporthoz tartozik,
akik éppen ezen a héten ünneplik
74. házassági évfordulójukat!
Isten éltesse őket!
Binszki József plébános

A hét jeles napjai…
Kedden Szent Mór püspök, pénteken
Szent Simon és Júdás Tádé apostolok
ünnepe lesz.

Népszámlálás...
Október 1. és november 28. között
népszámlálás zajlik hazánkban. A
népszámlálás nagyon fontos esemény
nemcsak Magyarország de a magyar
katolikusok életében is, ezért arra
buzdítunk minden katolikust, hogy a
népszámlálás alkalmával vallja meg a
római katolikus valláshoz tartozását.

Felújítások helyzete…
- templomunk elkészült: az utolsó
munkák is befejeződtek a héten
- a Rókus és a Szent János kápolnáknál folynak a munkák.

Közeledik Mindenszentek ünnepe
és Halottak napja...
Mindenszentek ünnepén,
november 1-én de. 9 órakor és
este 6 órakor lesznek szentmisék!
Az esti szentmise végén a lucernárium szertartásával mindanynyiunk halottaiért imádkozunk.
Halottak napján, november 2-án,
szerdán du. fél 4-től a Rókus
temetőben sírszentelést, majd
fél 5 órakor szentmisét tartunk
a Rókus kápolnában, mindenki
halottaiért.
Lassan itt a fűtésszezon…
Templomunkban eddig 11 ℃-ot
tartottunk. A jelentősen megemelkedett költségek miatt, testületünk
döntése értelmében, idén jelentősen csökkentenünk kell a hőfokot!
Kérjük a hívek megértését!
Humor…
Két gyerek beszélget. Egyik kérdezi:
„Te olvasod a Bibliát?” Mire a válasz:
„Koránt sem...”

