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...
Jäger Lászlóné Erzsike vagyok.
Óvónőként 40 évet dolgoztam a
Damjanich utcai óvodában. Az
óvónőképző befejezése után 1973ban ott kezdtem és 2013-ban ott
fejeztem be óvónői pályafutásom.
Az 1990-es évek elején indult a bajai
óvodákban a hitoktatás, így nálunk
is. Azóta is folyamatosan tart. Akkor
még nem gondoltam, hogy ennek én
is egyszer aktív résztvevője leszek.
Amíg dolgoztam, buzdítottam a
szülőket, hogy bátran írassák be
gyermekeiket a hitoktatásra, pedig ők
sokszor azzal védekeztek, hogy
gyermekük nincs megkeresztelve,
vagy nem járnak szentmisére.
Mondtam, hogy ez nem akadálya a
hitoktatásban való részvételnek.
2014-ben plébános úr megkeresett és
megkért, hogy vállaljam a hitoktatást

a Damjanich utcai Óvodában. Kicsit
meglepődtem ezen, hiszen én mégis
csak egy óvónő vagyok. Azonban
több oldalról is kaptam erősítést,
buzdítást, „tananyagot”, imákat,
verseket, énekeket, így belefogtam.
Már 8 éve járok vissza régi munkahelyemre, ahol minden alkalommal
szeretettel és támogatással fogadnak.
A bennem lévő hitet, Isten iránti
szeretetet próbálom a gyerekek felé
nyújtani. Cselekedeteimmel, szavaimmal, tetteimmel igyekszem példát
mutatni nekik.
Nagy öröm számomra, amikor a
vasárnapi szentmisén egy-egy
hittanos óvodásommal, vagy már volt
hittanosommal találkozom és ők
lelkesen, szeretettel köszöntenek,
jönnek oda hozzám.

Közösségeink életéből…
A Mustármag Katolikus Karizmatikus

Megújulás Közösségünkről.
Plébánosunk /Józsi atya/ bajai szolgálatba lépését követően, az Ő biztatására, az akkorra már elhalványult
karizmatikus közösség újult erővel,
nagy hittel és önbizalommal kezdte
meg működését a Belvárosi Plébánián
Heffnerné Kiss Csilla, Balykóné
Márti, Bálint Pisti, mint „ős” karizmatikusok, átimádkozva, erős hittel
és nagy lendülettel fogtak hozzá a
közösségi alkalmak szervezéséhez.
Az egyre emelkedő létszám, és a
fejét felütő „gyermekbetegségek”
leküzdése után az „ősmag” úgy
határozott, hogy kisebb csoportokban, bensőségesebben, egymást
jobban megismerve, hatékonyabban
tudjuk lángra lobbantani a tüzet,
amelyet Isten gyújtott bennünk.
Közösségünk 2015-ben nevet
választott magának, és ettől kezdve
MUSTÁRMAG Katolikus
Karizmatikus Közösség lettünk.
Vezetőnk Heffnerné Kiss Csilla.
A Belvárosi Plébániához tartozunk,
alkalmainkat a plébánia közösségi
termében tartjuk csütörtökönként 1719 óra között. A plébánián szívesen
vállalunk szolgálatot, mindenben
segítünk önként és hívásra is.
A Covid sem tudott megingatni
bennünket; amikor bezárták a templomokat, szabadban, saját házaink
teraszán, udvarán jöttünk össze, ahol
Jézus is velünk volt.

Alkalmainkon kötött és dicsőítő
imádsággal kezdünk, majd röviden
mindenki elmondja, hogy miért ad
hálát az Úrnak. Utána, rendszerint
vezetőnk hoz olvasnivalót a
Bibliából, de mindenkinek adott a
lehetőség, hogy az általa olvasott
vagy hallott Igéről elmélkedjünk.
A közbenjáró ima ’zászlóshajó’ a
közösségünkben. Örömöt és bánatot
egyaránt megosztunk, nyitottak
vagyunk egymásra és embertársainkra. Jézus nevében, Jézus személyével, erejével, szeretetével hívjuk a
Szentlelket minden áldott összejövetelen. Akik ezt hétről hétre teszik:
Csilla, Marika, Julcsi, Andika, Ági,
Éva, Pisti és új tagunk, Dóri.
Közösségünk nyitott, lehet hozzánk
csatlakozni azoknak, akik velünk
együtt akarják hívni a Szentlelket, és
járni Isten útját, a Szeretet útját.
Dujmovné Kapitány Éva

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…
- a Szent János kápolnánál végső
fázisába ért a tetőfelújítási munka.
- a Rókus kápolnánál szépen halad a
torony külső felújítása.

Kedden Mindenszentek ünnepe,
szerdán Halottak napja lesz...
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-kor a Rókus kápolnában
szentmisét tartunk mindenki
halottaiért.
A hét további jeles napjai…
Pénteken Borromeo Szent Károly
püspök emléknapja,
szombaton Szent Imre ünnepe lesz.

