Hirdetések
2018. február 25. – Nagyböjt 2. vasárnap
A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott:
,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!''
1. A most vasárnapi (febr. 25.) perselygyűjtésünket a katolikus iskolák javára
küldjük majd el.
2. Most vasárnap (febr. 25.), az esti, 5 órai szentmise gitáros lesz.
3. Vasárnap esténként a szentmise után dicsőítésre hívjuk a kedves testvéreket
a donneri templomba. Szeretettel várunk mindenkit, kapcsolódjanak be!
4. Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést hirdetünk templomainkban jövő vasárnaptól, március 4-től március 11-ig. Az adományokat a megszokott helyen
lehet elhelyezni. Köszönjük a megsegített családok nevében is!
5. Április 3-tól Élet a Lélekben Szemináriumot indítanak férfiak részére a
Püspökségen. Előadó Varga László püspök atya. Jelentkezés a
www.kaposvar.egyhazmegye.hu címen, vagy a jelentkezési lapon, legkésőbb
március 8-ig. Szeretettel várnak minden férfit!
6. 2018. április 7-én délelőtt fél 10-től este 6 óráig rendezik meg a Bizalom az
Irgalmas Istenben Konferenciát Kaposváron, a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Regisztráció a www.kaposvar.egyhazmegye.hu oldalon, március
15-ig.
7. Varga László megyéspüspökünk 2018. május 12-re egyházmegyei zarándoklatot hirdetett a horvátországi Ludbregbe (Szent Vér kegyhely) és Marija
Bistricába. Az utazáshoz érvényes útlevéllel vagy plasztik személyi igazolvánnyal kell rendelkezni, melynek lejárati ideje nem lehet 30 napon belüli a
határ átlépésekor. Jelentkezés a jelentkezési lapokon.
8. Csütörtökön (márc. 1-én) az esti 5 órás misét és utána a rövid
szentségimádást a hivatásokért ajánljuk fel a donneri templomban.
9. Pénteken – első péntek lévén – 16 órától gyónási lehetőség lesz a Szent
Kereszt templomban.
10. Nagyböjt péntekjein este fél 5-kor keresztutat mondunk. Pénteken (március
2.) az ifi csoport és a leendő bérmálkozók látják el ezt a szép szolgálatot.
11. Jövő hét vasárnap (márc. 4.) délután 4 órára az óvodásokat ismét hittanfoglalkozásra várjuk a plébániára (Kaposvár, Bartók B. u. 13.).
12. Jövő vasárnap (márc. 4.) du. fél 5-kor tartja titokcseréjét a rózsafüzér
társulat.
13. Az idén házasodni vágyó pároknak márciusban két hétvégéből (péntek
18:00-tól szombat estig: 03.02-03. és 03.23-24.) álló előadás-sorozat indul,
„Jegyben – Készülj a házasságra” címmel. Ez egyben a kötelező jegyesoktatás része is. Részletek
a
faliújságon,
a
szórólapokon,
illetve az interneten: https://www.facebook.com/Jegyben/
http://kaposvar.egyhazmegye.hu/csaladpasztoracio/
14. Most vasárnap (febr. 25.) 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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