Hirdetések
2017. november 19. – Évközi 33. vasárnap
„Maradjatok bennem és én bennetek maradok” – mondja a mi Urunk,
„aki bennem marad, az bő termést hoz.”
1.

Most vasárnap a Karitász javára gyűjtünk templomainkban. Előre is köszönjük a nagylelkű adományokat!

2.

Hétfőn a Plébániai Tanács tagjainak lesz találkozója a plébánián este 6
órakor. Szeretettel várjuk a tanács tagjait!

3.

Szerdán (nov. 22.) a KÉSZ szervezésében Faragó Laura énekművész fog
fellépni a Kaposvári Püspökség nagytermében este 5 órakor. Szeretettel
várnak mindenkit!

4.

Pénteken (nov. 24.) a novemberi elhunytakért ajánljuk fel a szentmisét.

5.

Pénteken (nov. 24.) gitáros próba lesz a donneri plébánián este 7 órakor.
Szeretettel várjuk a kórus tagjait és azokat, akik csatlakozni szeretnének!

6.

Szombaton az Eucharisztikus Kongresszus előkészületéhez kapcsolódva
szentségimádás lesz a donneri templomban du. 4 órától 5 óráig. Jelentkezni
a kihelyezett lapokon és a krisztuskiraly.iec2020.hu honlapon lehet!

7.

Jövő vasárnap (nov. 26.) az esti szentmise gitáros lesz a donneri templomban, és Varga László püspök atya fogja bemutatni.

8.

Zarándoklatot szerveznek a kaposfői hívek országunkért, a magyar családokért, november 25-én, szombaton Budapestre. A programban szerepel a
Boldog Salkaházi Sára templomban szentmise, valamint az Egyetemi templom megtekintése. További információ a kihelyezett plakáton és Bauman
Józsefnél (70/636-4303).

9.

Már most hirdetjük, hogy adventi játszóház lesz a donneri plébánián, december 8-án, pénteken, délután 3 órától. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket!

10. A Jézus Szíve Plébánia ismét kézműves versenyt hirdet az adventi készülődés idejére. A versenyre idén adventi koszorút kell készíteni. Részletek a
hirdetőtáblán olvashatók!
11. Már most kérjük azoknak a jelzését, akik a jövő évben szeretnének előfizetni valamelyik újságra! A megrendelőlap a hátsó állványokon található. A
lap hátoldalán van egy kis leírás az újságokról, azoknak, akik nem ismerik
valamelyiket.
12. Várjuk azoknak a gyerekeknek és fiataloknak a jelentkezését a sekrestyében, akik szeretnének a karácsonyi pásztorjátékban szerepelni. Kérjük,
olyanok jelentkezzenek, akik majd a próbákon is részt tudnak venni!
13. Vasárnap esténként a szentmise után dicsőítés lesz a donneri templomban.
Szeretettel hívunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be!
14. Most vasárnap (nov. 19.) a kaposfüredi Szent Őrangyalok 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.

