Hirdetések - 2018. június 24.
Keresztelő Szent János születése
Atyja írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: „János a neve.”
(Lk 1,63)
1. Dr. Péteri Pál atyáért június 24-én, vasárnap 08:30-kor is felajánljuk a
reggeli szentmisét a donneri Szent Kereszt templomban.
2. Hétfőn (jún. 25.) a Plébániai iroda zárva lesz!
3. Pénteken (jún. 29.) délután fél 6-kor a Kálvárián lesz szentmise, a június
hónapban elhunytakért. Aznap a donneri templomban nem lesz mise!
4. Jövő vasárnapi (júl. 1.) perselygyűjtésünket a Szentszék javára küldjük el
(Péter-fillérek).
5. Jövő vasárnap (júl. 1.) a fíliák híveit egy helyre, a kaposszerdahelyi 12:00
órás szentmisére várjuk.
6. Jövő vasárnap (júl. 1.) délután fél 5-kor lesz a titokcsere a donneri
templomban.
7. Kérjük, akik szeretnének előfizetni valamelyik újságra a 2. félévben, töltsék
ki a megrendelőlapot és az előfizetési díjjal együtt ma adják le!
8. A sekrestyében, illetve Steinbacherné Erzsi néninél várjuk azok
jelentkezését, akik gyümölcsöt vagy süteményt tudnak felajánlani a Riska
táborokra. Kérjük azok jelzését is, akik szállást tudnak biztosítani a
Riska táboros segítőknek, illetve a Szentjánosbogár tábor résztvevőinek.
Minden természetbeni és anyagi támogatást köszönünk!
9. Július 20. és 22. között a felnőtteket és a gyerekeket közös családi hétvégére
várjuk Szennába, a Riska tábor helyszínére. Jelentkezés: riskatabor.hu
10. 2018. augusztus 23 - 26. között tartják Kaposszentbenedeken a „Ne sírj, ne
bánkódj” című lelkigyakorlatot magzatvesztők részére. Ez egy speciális
gyászfeldolgozó lelkigyakorlat, kifejezetten spontán vetélés, vagy
halvaszületés miatti sebek gyógyítására. A kurzus várható költsége: 13000.Ft/fő, ami tartalmazza a szállást, teljes ellátást és a technikai költségeket.
Ha valakinek gondot okoz az összeg kifizetése, az is jelentkezzen!
Jelentkezés: evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu email címen, aug. 15-ig.
11. Most vasárnap (jún. 24.) a kaposvári Szent Kereszt templomból
közvetítjük a szentmisét. A Kapos TV-n 17:00-kor, a Somogy TV-n 16:30kor lesz az adás. Ismétlés hétfőn 17:30-kor a Somogy TV-n.
Youtube: somogyimise
Misefelvétel rendszerint a vasárnap reggeli szentmiséken van!
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