Hirdetések
2018. február 11. – Évközi 6. vasárnap
,, Nagy próféta támadt köztünk, Isten meglátogatta az ő népét.”
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Ma ünnepeljük a betegek világnapját. Ennek kapcsán jövő héten pénteken
(február 16.), a 17:00 órai szentmisében szeretnénk kiszolgáltatni a betegek
kenetét. Kérjük, szóljanak erről ismerőseiknek is, különösen azoknak, akikről tudják, hogy otthon ápolják idős vagy beteg hozzátartozójukat.
A jövő vasárnapig (febr. 18-ig) tartó Házasság Hete programsorozat a mai
vasárnap, délután 3 órakor kezdődik, a Fő Téren megtartott táncházzal. Sok
szeretettel várnak mindenkit a többi programra is! Vigyünk a szórólapból a
szomszédoknak is!
A most vasárnap este (02.11.), 17 órakor kezdődő szentmise gitáros lesz,
melyen az ifi csoport szolgál.
Kapcsolat-erősítő feladatokkal várják azokat a szerelmes-, jegyes- és házas
párokat, akik jelentkeznek a február 18-ig tartó Szerelmes Kalandtúrára.
A résztvevők értékes nyereményekkel és sok-sok élménnyel gazdagodhatnak. Részletek a faliújságra kihelyezett plakáton.
Jövő héten, szerdán (02.14.) Hamvazószerdával elkezdődik a Nagyböjt
időszaka. Az este 5 órai szentmisében, illetve a jövő vasárnapi szentmiséken
is hamvazkodás lesz. Különösen figyeljünk oda a szerdai szigorú böjtre: háromszor ehetünk, egyszer lakhatunk jól és természetesen húst sem eszünk!
Nagyböjt többi péntekjein szintén hústilalom van.
Csütörtökön, február 15-én, este fél 7-kor az Adorációs Iskola folytatódik a
Püspökség nagytermében. Sok szeretettel várunk mindenkit!
Jövő pénteken (febr. 16.), este fél 5-kor keresztutat mondunk. A Nagyböjt
többi péntekjein a szentmise előtt fél órával szintén keresztút lesz.
Jövő hét vasárnap (febr. 18.) délután 4 órára az óvodásokat ismét hittanfoglalkozásra várjuk a plébániára (Kaposvár, Bartók B. u. 13.).
Vasárnap esténként a szentmise után dicsőítésre hívjuk a kedves testvéreket
a donneri templomba. Szeretettel várunk mindenkit, kapcsolódjanak be!
A jövő vasárnap (febr. 18.) esti szentmise (17:00) végén – a Házasság Hete
lezárásaként – Kálmán atya megáldja a házaspárokat.
Az idén házasodni vágyó párokat, jegyeseket márciusban két hétvégéből
(péntek 18:00-tól szombat estig: 03.02-03. és 03.23-24.) álló előadássorozatra várják, „Jegyben – Készülj a házasságra” címmel. Ez egyben a
kötelező jegyesoktatás része is. Részletek a faliújságon.
Már most hirdetjük, hogy két hét múlva, hétfőn, február 19-én este 6 órára
várjuk a képviselőtestület tagjait a donneri plébániára (Kaposvár, Bartók
Béla u. 13.).
Most vasárnap (febr. 11.) 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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