Hirdetések
2018. április 15. – Húsvét 3. vasárnapja
,,Békesség nektek!'' (Lk 24, 36)
1. Hétfőn (ápr. 16.) Ifipapi találkozó lesz a donneri templomban. Varga László
püspök atya fog misézni templomunkban. A püspöki szentmise délelőtt 11
órakor lesz. Hétfőn este nem lesz szentmise! Szeretettel hívunk mindenkit!
2. Most vasárnap (ápr. 15.) az óvodásokat és szüleiket hittanfoglalkozásra
várjuk, délután 4 órára a donneri plébániára.
3. Most vasárnap (ápr. 15.) az esti mise gitáros lesz.
4. Most vasárnap (ápr. 15.) az esti (17:00) szentmise után rövid dicsőítésre
marasztaljuk a testvéreket.
5. Hétfőn (ápr. 16.), este 6-tól 8-ig a Liturgikus Bizottság tagjait várjuk a
plébániára (Kaposvár, Bartók B. u. 13.)
6. Csütörtökön (ápr. 19.), este fél 7-kor az Adorációs Iskola következő
alkalmára várunk mindenkit a Püspökségre.
7. 2018. május 12-én egyházmegyei zarándoklat indul a horvátországi
Ludbregbe és Marija Bistricába. Jelentkezni a templomban kitett
jelentkezési lapokon lehet, vagy a plébánián irodaidőben. Utazási költség
5000 Ft. Kérjük, akik jelentkeztek, legyenek szívesek befizetni az utazási
költséget a plébánián vagy a sekrestyében, illetve egyúttal megadni a
címüket is, mert az utaslistán azt is fel kell tüntetnünk! Előre láthatólag
jövő hétre kiderül a buszindulások helyszíne és ideje is.
8. Egyházmegyei Családi Nap, Ifjúsági- és Ministránstalálkozó lesz
2018. május 26-án. A gyermekek részére lesz külön gyerekfoglalkozás is!
Ünnepeljük együtt, hogy egyházmegyénk idén 25 éves! Programok 10:30-tól
18:00 óráig. Jelentkezés: kaposvar.egyhazmegye.hu
9. Idén különösen is fontos, hogy személyi jövedelemadónk 1 %-áról
rendelkezzünk a Katolikus Egyház (technikai szám: 0011) javára, akkor is
ha nem keletkezett jövedelmünk. A jövőben is ezt fogja figyelembe venni a
NAV, mindaddig, míg másként nem rendelkezünk. A támogatás összegét az
egyházak között továbbra is a rendelkezők arányában osztják szét.
A másik 1 %-ot felajánlhatjuk a CSIBE Intézet Alapítvány javára
(adószám: 18121410-1-14), mely a Riska tábort és a miseközvetítéseket is
szervezi.
10. Most vasárnap (ápr. 15.) a kaposvári Szent Kereszt templomból közvetítjük
a szentmisét. A Kapos TV-n 17:00-kor, a Somogy TV-n 16:30-kor lesz az
adás.
Ismétlés
hétfőn
16:30-kor
a
Somogy
TV-n.
Youtube: somogyimise Misefelvétel a vasárnap reggeli szentmiséken van!
_______
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