Hirdetések
2017. december 10. – Advent 2. vasárnapja
„Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényét,
és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten.”

1.

Múlt vasárnap elkezdődött az új egyházi év. Advent három vasárnapján
lelkigyakorlatos prédikációkat hallunk, a szentmisék után pedig gyónási lehetőség lesz.

2.

Adventben minden kedden és pénteken, reggel 6-kor hajnali misét tartunk.

3.

Kérjük, jövő vasárnapig (dec. 17.) jelezzék felénk az idősek, betegek beteglátogatási igényeit. Erre lehetőség van a templomban, a misék előtt vagy után;
illetve a plébánián, személyesen vagy telefonon.

4.

Karácsonyra a Karitásszal összefogva szeretet-csomagokat szeretnénk
összeállítani a rászorulóknak. Tartós élelmiszer felajánlásaikat hozhatják a
templomba, december 17-ig, jövő vasárnapig. Aki nem tud csomagot hozni,
készpénzzel is támogathatja a Karitász munkáját.

5.

Hétfőn, dec. 11-én, este 6 órára a Szociális Bizottság tagjait várjuk a plébániára, 7 órakor pedig Gazdasági és Műszaki Bizottság tartja első ülését.

6.

Szerdán, dec. 13-án, 17 órakor a Püspökségen a KÉSZ vendége Novák
Katalin államtitkár lesz, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért, valamint nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. Előadásának címe: „CSALÁDOK MAGYARORSZÁGON 2017 adventjében”.

7.

Pénteken, dec. 15-én, este 6-kor a kaposszerdahelyi templomban koncerttel
egybekötött karácsonyi műsor lesz, „Karácsonyi muzsika” címmel.

8.

Szintén pénteken, este 7-re várják a zenészeket és az énekeseket a donneri
plébániára, ahol gitárospróba lesz.

9.

Szombaton, dec. 16-án este 6 órakor ifjúsági csoport lesz a donneri plébánián este 6 órától. Szeretettel várjuk a fiatalokat!

10. Vasárnap esténként a szentmise után dicsőítés lesz a donneri templomban.
Szeretettel hívunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be!
11. Már most hirdetjük, hogy a hagyományos plébániai karácsonyt dec. 22-én,
pénteken du. fél 5-kor tartjuk a donneri templomban. Sok szeretettel várunk mindenkit!
12. Most vasárnap (dec. 10.) a Szent Kereszt templomból közvetítjük a szentmisét. A Kapos TV-n és a Somogy TV-n is du. 5-kor lesz az adás. Az ismétlés
hétfőn du. 5-kor látható a Somogy TV-n.

