Hirdetések ‒ 2018. november 18.
Évközi 33. vasárnap
Jézus a világ végén összegyűjti választottait a világ négy tájáról.
1. Jövő vasárnap (nov. 25.) az este 5 órai gitáros szentmisében lesz az új
képviselőtestületi tagok eskütétele és a misefelvétel is.
2. Csütörtökön (nov. 22.) délelőtt 10 órakor a Nyugdíjas Közösség következő
alkalma lesz a donneri plébánián. Dr. Gyócsi János előadása a daganatos
betegségekről szól majd.
3. Csütörtökön (nov. 22.) este 6 órakor a Püspöki Székház nagytermében – a
„Nevelés az élet szolgálata” előadássorozat keretében – ismét dr. Pécsi Rita
ad elő, A harag kezelése címmel.
4. Pénteken (nov. 23.) délután 4-től 5-ig a Jézus Szíve család tagjainak
szentségimádással egybekötött imaórája lesz a donneri templomban.
5. Szombaton (nov. 24.), az esti mise után kb. 6-tól 7 óráig, mi is
bekapcsolódunk a világméretű szentségimádásba.
6. Szombaton (nov. 24.) este 6-tól a fiatalokat ifjúsági csoportba várjuk a
donneri plébániára.
7. Jövő vasárnap (nov. 25.) a Karitász javára gyűjtünk a szentmiséken. Előre
is köszönjük a nagylelkű adományokat!
8. 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.
9. Sok szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik már elkezdték olvasni
az Újraépítve című könyvet és szeretnék önkéntes munkájukkal segíteni a
plébániánk, templomaink működését. Köszönjük, hogy már most is vannak,
akik például felolvasnak, énekelnek, zenélnek, takarítanak vagy akár
fogadják az embereket!
10. Most vasárnap (nov. 18.) a kaposfüredi Szent Őrangyalok 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 lesz a Somogy TV-n.
Youtube: somogyimise
Misefelvétel rendszerint a vasárnap reggeli szentmiséken van!
11. A következő hétre a 12. Riska DVD ötödik filmjét ajánljuk, Árpádházi
Szent Erzsébet életéről. A film megtekinthető online is, a
http://video.riskababfilm.hu oldalon, a Bronz/Ezüst/Arany csomagok
valamelyikével.
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