Hirdetések 2018. május 27.
Szentháromság vasárnapja
„…tegyetek tanítványommá minden nemzetet!
Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!”
(Mt 28,17-18)
1. Jövő vasárnap (jún. 3.), Úrnapján a délután 5 órai szentmise elmarad templomunkban, ugyanis a Székesegyházban lesz a város plébániáinak közös
Úrnapi szentmiséje és körmenete, este 6 órakor. Gyűljünk össze mindnyájan a szokásos oltárnál! Mindenkit szeretettel várunk!
2. Most vasárnap (máj. 27.) du. fél 5-kor tartjuk a titokcserét a donneri templomban.
3. Most vasárnap (máj. 27.) a délután 5 órai mise gitáros lesz, utána pedig
rövid dicsőítésre marasztaljuk a testvéreket.
4. Most vasárnap (máj. 27.) az óvodásokat és szüleiket a délután 5 órai mise
után várjuk a donneri plébániára.
5. Csütörtökön (máj. 31.) este 6-tól 7-ig a elsőáldozó gyermekek szüleinek
tartunk szülői értekezletet a donneri templomban.
6. Jövő szombaton (jún. 2.) világszerte szentségimádásokat tartanak, a 2020as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Ennek jegyében a
délután 5 órai szentmise után mi is egyórás szentségimádást tartunk a donneri templomban. A kaposszerdahelyi templomban délután 5 és 6 óra között lesz lehetőség megpihenni, imádkozni az Oltáriszentség előtt.
7. Szombaton (jún. 2.), este a mise után a fiatalokat ifjúsági csoportba várjuk.
Gyertek el ti is a szentségimádásra a templomba, majd utána az ifi csoportba a plébániára (Kaposvár, Bartók u. 13.)!
8. Jövő vasárnap (jún. 3.), Úrnapján a fíliákról a híveket Kaposszerdahelyre
várjuk, déli 12 órára, közös ünnepi szentmisére és körmenetre.
9. Május a Szűzanya hónapja. Ebben a hónapban minden nap litániát
mondunk, az esti szentmisék előtt negyedórával.
10. Július 20. és 22. között a felnőtteket és a gyerekeket közös családi hétvégére
várjuk Szennába, a Riska tábor helyszínére. Jelentkezés: riskatabor.hu
11. Ifjúsági táborba várjuk mindazokat a fiatalokat, akik kedvet éreznek arra,
hogy egy hetet együtt töltsenek hasonló korú társaikkal Balatonszemesen,
július 30. és augusztus 4. között. Jelentkezzetek minél előbb!
12. Most
vasárnap
(máj.
27.)
a
kaposvári
Székesegyházból
közvetítjük a szombati bíborosi szentmisét. A Kapos TV-n 17:00-kor, a Somogy TV-n 16:30-kor lesz az adás. Ismétlés hétfőn 16:00-kor a Somogy TVn. Youtube: somogyimise Misefelvétel a vasárnap reggeli szentmiséken van!
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