Hirdetések
2018. március 18. – Nagyböjt 5. vasárnap
„Látni szeretnénk Jézust!” (Jn 12,21)
1. A mai (márc.18.) perselygyűjtés a Szentföldi keresztények javára lesz.
2. Most vasárnap (márc. 18.), du. 4 órára az óvodásokat ismét hittanfoglalkozásra várjuk a plébániára, a következő két alkalom elmarad (03.25; 04.01).
3. Pénteken (03.23) Húsvéti játszóház lesz fél 3-tól 5-ig a donneri plébánián!
4. Most vasárnap (márc. 18.) az esti (17:00) szentmise gitáros lesz.
5. Köszönjük a szegények nevében mindazoknak, akik hozzájárultak a nagyböjti tartós-élelmiszergyűjtéshez! (Ma még lehet adakozni erre is!)
6. Szerdán (márc. 21.), este 6-tól fél 8-ig a Liturgikus Bizottság tagjait várjuk
a plébániára (Kaposvár, Bartók B. u. 13.). A téma: a Nagyhét.
7. Csütörtökön (márc. 22.) reggel 8 órától a Kálvárián húsvéti takarítás lesz.
Kérjük, aki tud ebben segíteni, jelezze a sekrestyében vagy a plébánián.
8. Nagyböjt péntekjein, este fél 5-kor keresztutat mondunk. Pénteken
(március 23.) a Bibliakör tagjai látják el ezt a szép szolgálatot.
9. Március 24-én, szombaton, este 6-tól a fiatalokat ifjúsági csoportba várjuk
a plébániára (Kaposvár, Bartók u. 13.).
10. Jövő vasárnap (márc. 25.) délután 4 órától - a Húsvétra készülve - ministránspróba lesz a donneri templomban. Várjuk a ministránsokat!
11. Szintén jövő vasárnap, 16:15-kor a „Jézus bevonulása Jeruzsálembe” című
programra, a Kossuth térre várják az érdeklődőket. 18 órakor ünnepi
szentmise lesz a Jézus Szíve templomban. Részletek a plakátokon.
12. „Virtuális világ – veszélyek és lehetőségek” címmel tart előadást Abai Tibor
a Kaposvári Püspökség nagytermében 2018. április 14-én, szombaton 14:30tól 18:00-ig. Jelentkezés: kaposvar.egyhazmegye.hu
13. 2018. május 12-én egyházmegyei zarándoklat indul a horvátországi
Ludbregbe és Marija Bistricába. Jelentkezni a templomban kitett jelentkezési lapokon lehet, vagy a plébánián irodaidőben. Az utazási okmány lejárati ideje nem lehet 30 napon belüli a határ átlépésekor.
14. Egyházmegyei Családi Nap, Ifjúsági- és Ministránstalálkozó lesz 2018. május 25-én. Ünnepeljük együtt, hogy egyházmegyénk idén 25 éves! Programok 10:30-tól 18:00 óráig. Jelentkezés: kaposvar.egyhazmegye.hu
15. 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. Akinek nincs jövedelme, az is
rendelkezzen! A támogatás összegét az egyházak között továbbra is a rendelkezők arányában osztják szét. A másik 1 %-ot felajánlhatjuk a CSIBE
Intézet Alapítvány (adószám: 18121410-1-14) javára, mely a Riska tábort és
a miseközvetítéseket is rendezi. Részletek a szórólapokon!
16. Most vasárnap (márc. 18.) a kaposvári 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. Youtube: somogyimise
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