Hirdetések
2018. február 4. – Évközi 5. vasárnap
,,Krisztus gyengeségünket magára vette, és betegségeinket ő hordozta.”
1. Most vasárnap (febr. 4.) du. fél 5-kor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér
Társulat, a donneri templomban.
2. Hétfőn (febr. 5.) 18 órától a Szociális Bizottság tagjait várjuk a plébániára.
3. Szerdán (február 7-én) 17 órától a Püspökségen Varga László megyéspüspök
tart előadást, „A Kaposvári Egyházmegye tervei és a keresztény értelmiség
felelőssége 2018-ra” címmel.
4. Csütörtökön (febr. 8-án) 18 órától a kántorokat várjuk műhelybeszélgetésre a
donneri plébániára (Bartók Béla u. 13.).
5. A február 11-től 18-ig tartó Házasság Hete programsorozat jövő vasárnap,
délután 3 órakor kezdődik, a Fő Téren megtartott táncházzal. Sok szeretettel
várnak mindenkit! Vigyünk a szórólapból a szomszédoknak is!
6. Kapcsolat-erősítő feladatokkal várják azokat a szerelmes-, jegyes- és házas
párokat, akik jelentkeznek a február 18-ig tartó Szerelmes Kalandtúrára.
A résztvevők értékes nyereményekkel és sok-sok élménnyel gazdagodhatnak.
Részletek a faliújságra kihelyezett plakáton.
7. Jövő vasárnap (02.11.) délután 4 órára az óvodásokat ismét
hittanfoglalkozásra várjuk a plébániára (Kaposvár, Bartók B. u. 13.).
8. Vasárnap esténként a szentmise után dicsőítésre hívjuk a kedves testvéreket a
donneri templomba. Szeretettel várunk mindenkit, kapcsolódjanak be!
9. Nagy örömmel tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy a donneri plébánia
templomaiban a 2018-as évre a következő személyek kaptak áldoztatási és
szentségkitételi engedélyt: Perczel Béla, Boros Lajos, dr. Benkő András,
Török Daniella, Gyürüsi Zsolt. A kaposszerdahelyi plébániához tartozó
településeken Wallinger Endre láthatja el ugyanezt a feladatot.
Természetesen akolitusaink továbbra is rendelkeznek az elhangzott
engedélyekkel.
10.Az idén házasodni vágyó párokat, jegyeseket márciusban két hétvégéből álló
előadás-sorozatra várják, „Jegyben – Készülj a házasságra” címmel. Ez
egyben a kötelező jegyesoktatás része is. Részletek a faliújságon.
11.Jövő vasárnap (02.11.) az esti mise gitáros lesz, melyen az ifi csoport szolgál.
12.Február 9-én, pénteken 16-tól 18 óráig farsangi játszóház, óvodai nyíltnap
lesz a Szent Margit katolikus óvodában. Szeretettel várnak minden leendő
óvodást és szüleiket!
13.Szombaton (febr. 10.) az esti szentmise után, 6 órára a fiatalokat várjuk a
plébániára, ifjúsági csoportba.
14.Most vasárnap (febr. 4.) a kaposvári Szent Kereszt templomból közvetítjük a
szentmisét, Varga László püspök atyával. 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.
Youtube: somogyimise
Honlap: donner.plebania.hu
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