Hirdetések
2017. december 31. – Szentcsalád vasárnapja, Szilveszter
„Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje,
Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon.”
1.

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a karácsonyi Új Ember dupla
számként jelent meg, így az ára is kétszeres.

2.

December 31-én, vasárnap, este nem lesz esti dicsőítés.

3.

Január 1-én, hétfőn, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepén, mely parancsolt
ünnep, reggel fél 9-kor és este 5-kor lesz szentmise a donneri templomban.

4.

A plébánia iroda január 3-án, szerdán délután nyit újra.

5.

Szerdán (jan. 3.), 17 órakor a Püspöki Székház nagytermében Varga László
megyéspüspök lesz a KÉSZ vendége. Előadásának címe: A Kaposvári Egyházmegye tervei, és a keresztény értelmiség felelőssége 2018-ra.

6.

Január első csütörtökén (4-én) az esti 5 órás misét és utána a rövid szentségimádást a hivatásokért ajánljuk fel.

7.

Csütörtökön (jan. 4.) kerül sor a Gazdasági- és Műszaki Bizottság következő
megbeszélésére, délután 3 és fél 5 között.

8.

Január 5-én, pénteken – első péntek lévén – 16 órától gyónási lehetőség lesz
a templomban.

9.

Szintén pénteken (jan. 5.), este 6-tól fél 8-ig a Liturgikus Bizottság tagjait
várják a plébániára.

10. Január 6-án, szombaton idén is megrendezik Kaposfüreden a hagyományos
Három királyok túrát. Indulás a kaposfüredi iskola elől, de. 10 órakor. Nevezés: 9-10 óra között. Nevezési díj: egy tábla csokoládé.
11. Január 6-án szombaton, Vízkereszt napján kötelező a miselátogatás. Este 5
órakor találkozunk templomunkban. A mise előtt fél órával rózsafüzért
mondunk. Hívjuk és várjuk a testvéreket erre a szép imádságra is!
12. Szintén szombaton (jan. 6.), az esti szentmise után, 6 órára várják a fiatalokat a plébániára, ifjúsági csoportba.
13. Jövő vasárnap (jan. 7.) du. fél 5-kor tartja titokcseréjét a rózsafüzér társulat.
14. Január 8-án, hétfőn, este 6-tól fél 8-ig a Plébániai és a Pasztorális Tanács
tagjait várják a plébániára.
15. Most vasárnap (dec. 31.) 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.

