Hirdetések
2017. december 24. – Advent 4. vasárnapja
„Íme, az Úrnak szolgálóleánya: legyen nekem a te igéd szerint!”
1.

December 24-én, vasárnap, csak reggel fél 9-kor lesz szentmise, este nem.

2.

A vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, az éjféli mise előtt fél órával
Hibszky Dávid orgonajátékát hallhatjuk.

3.

Karácsony első napján, december 25-én, hétfőn reggel fél 9-kor és este 5-kor
lesz szentmise a donneri templomban. A reggeli szentmisén TV-s felvétel is
készül.

4.

December 26-án, kedden, karácsony másnapján reggel fél 9-kor lesz mise,
este nem lesz.

5.

December 29-én, pénteken, a december hónapban elhunytakért mondunk
szentmisét este 5 órakor a donneri templomban.

6.

A gitáros próbára várják az énekeseket és zenészeket pénteken (dec. 29.),
este 7-re, a plébániára.

7.

A plébánia iroda a két ünnep között zárva lesz. Nyitás január 3-án, szerdán
délután.

8.

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a karácsonyi Új Ember dupla
számként jelenik meg, így az ára is kétszeres lesz.

9.

December 31-én, szilveszter napján reggel fél 9-kor is lesz szentmise. Aznap,
este 5-kor év végi hálaadó szentmisét mondunk a donneri templomban, mely
gitáros lesz.

10. December 24-én és 31-én, vasárnap, nem lesz esti dicsőítés.
11. Január 1-én, hétfőn, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepén, mely parancsolt
ünnep, reggel fél 9-kor és este 5-kor lesz szentmise a donneri templomban.
12. Január 6-án szombaton, Vízkereszt napján szintén kötelező a miselátogatás.
Este 5 órakor találkozunk templomunkban.
13. Szintén január első szombatján (jan. 6.), este 6-tól a fiataloknak ifi csoport
lesz a plébánián.
14. Két hét múlva vasárnap (jan. 7.) du. fél 5-kor tartja titokcseréjét a rózsafüzér társulat.
15. A karácsonyi miserend megtekinthető faliújságunkon és a szórólapokon.
Vigyünk a szomszédoknak is!
16. Most vasárnap (dec. 24.) és karácsony napján (dec. 25.) a kaposfüredi Szent
Őrangyalok templomból közvetítjük a szentmisét. A Kapos TV-n és a Somogy TV-n is du. 5-kor lesz az adás.

