Hirdetések ‒ 2018. november 4.
Évközi 31. vasárnap
,, Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Mk 12,31)
1. Most vasárnap (nov. 4.) az esti szentmise előtt, fél 5-től tartja titokcseréjét a
Rózsafüzér Társulat.
2. Hétfőn (nov. 5.) a liturgikus munkacsoport megbeszélése lesz este 6 órakor
a donneri plébánián.
3. Pénteken (nov. 9.) délután 4 és 5 óra között egy órás csendes
szentségimádást tartunk a donneri templomban.
4. Pénteken (nov. 9.) este 5 órakor a Rózsafüzér Társulat élő és meghalt
tagjaiért lesz a szentmise.
5. Pénteken (nov. 9.) este 6 órára a Plébániai Tanács tagjait várjuk a donneri
plébániára.
6. Szombaton (nov. 10.) este 6-tól a fiatalokat ifjúsági csoportba várjuk a
donneri plébániára.
7. Nagy örömmel tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy a donneri plébánia
templomaiban a 2018-as évre Gyürüsi Zsolt is engedélyt kapott igeliturgia
tartására.
8. Már most hirdetjük, hogy két hét múlva, hétfőn, november 12-én este 6
órára a Képviselő testület tagjait várjuk a donneri plébániára. Kérjük,
lehetőség szerint olvassák addig is az Újraépítve című könyvet!
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! A pad széléről lehetőség szerint üljünk
beljebb, az utánunk érkezők könnyebb leülése érdekében.
10. Most vasárnap (nov. 4.) 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 13. Riska DVD ötödik filmjét ajánljuk, az irgalmas
szamaritánusról. Hétfőn ünnepeljük Szent Imrét. Az ő életéről szól a 14.
DVD második filmje. A filmek megtekinthetőek online is, a
http://video.riskababfilm.hu oldalon, a Bronz/Ezüst/Arany csomagok
valamelyikével.
_______
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