Hirdetések ‒ 2018. október 28.
Mindenszentek hete
,,Bátorság! Gyere, téged hív!” (Mk 10,49)
1. Most vasárnap (okt. 28.) az esti szentmise gitáros lesz templomunkban.
2. A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható, teljes búcsút nyerhetünk
a következő esetekben:
a. ha november 1. és 8. között áhítatos lélekkel temetőt látogatunk, és
legalább lélekben imádkozunk az elhunytakért, vagy
b. ha halottak napján (nov. 2.) templomot vagy kápolnát látogatunk és
egy-egy Miatyánkot és Hiszekegyet elimádkozunk.
3. Csütörtökön (nov. 1.) délután fél 4-kor a szennai temetőben
keresztmegáldás lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a környező falvakban
élőket is!
4. Csütörtökön (nov. 1.) Mindenszentek ünnepe lesz, ami miselátogatással
összekötött, parancsolt ünnep. Az 5 órai szentmise után megtartjuk az
elsőcsütörtöki szentségimádást, a hivatásokért. Reggel nem tartunk misét!
5. Pénteken (nov. 2.) délután 4 és 5 óra között egy órás csendes
szentségimádást tartunk a donneri templomban.
6. Pénteken (nov. 2.) Halottak napja lesz. A szentmise előtt fél órával
gyóntatás lesz. A mise az Összes megholtakért lesz felajánlva.
7. A héten a tanítási szünet kapcsán a plébánián sem lesz hittanóra.
8. Jövő vasárnap (nov. 4.) az esti szentmise előtt, fél 5-től tartja titokcseréjét a
Rózsafüzér Társulat.
9. Kérjük, hogy akik a hátsó padokban szoktak ülni, legyenek szívesek
előrébb helyet foglalni. Így helyet tudunk biztosítani azok részére is, akik
nagycsaládosok vagy bármi más okból késve érkeznek a szentmisére.
Köszönjük az ő nevükben is! Kérjük továbbá, hogy a pad széléről lehetőség
szerint üljünk beljebb, az utánunk érkezők könnyebb leülése érdekében.
10. Most vasárnap (okt. 28.) 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 17:30-kor lesz a Somogy TV-n.
Youtube: somogyimise
Misefelvétel rendszerint a vasárnap reggeli szentmiséken van!
11. A következő hétre a 11. Riska DVD hatodik filmjét ajánljuk, a vak
Bartimeusról. A film megtekinthető online is, a http://video.riskababfilm.hu
oldalon, a Bronz/Ezüst/Arany csomagok valamelyikével.
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