Hirdetések
2018. március 4. – Nagyböjt 3. vasárnap
,,Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!''
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Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést hirdetünk templomainkban a mai
vasárnaptól, március 4-től március 11-ig. Az adományokat a megszokott
helyen lehet elhelyezni. Köszönjük a megsegített családok nevében is!
Most vasárnap (márc. 4.) du. fél 5-kor tartjuk a titokcserét.
Hétfőn (márc. 5.), este 6-tól fél 8-ig a Liturgikus Bizottság tagjait várjuk a
kaposvári Szent Kereszt plébániára (Bartók B. u. 13.).
Március 6-án, kedden, este 6-tól fél 8-ig a Szentlélek szemináriumos
imacsoport tagjait várjuk a plébániára (kéthetente, mindig kedden).
Szerdán (márc. 7.), este 6-tól fél 8-ig a Plébániai Tanács és a Pasztorális
Bizottság tagjait várjuk a plébániára (Kaposvár, Bartók B. u. 13.).
Szintén szerdán (márc. 7.), este 5 órakor Prof. Dr. Rosta István tart előadást
a Püspökségen, „Korunk kihívásai a keresztények számára” címmel.
Március 8-án, csütörtökön, este 6-tól fél 8-ig a Szociális Bizottság tagjait
várjuk a plébániára (Kv., Bartók 13.).
Nagyböjt péntekjein, este fél 5-kor keresztutat mondunk. Pénteken
(március 9.) a cserkészek látják el ezt a szép szolgálatot.
Nagyböjti lelkigyakorlatunkat a szombat (márc. 10.) esti misében (17 óra),
illetve vasárnap, a reggeli (08:30) és az esti misében (17:00) Németh Zsolt
somogysárdi plébániai kormányzó tartja. A szentmisék előtt és alatt gyónási
lehetőség is lesz. Szeretettel várunk mindenkit a donneri templomba!
Március 10-én, szombaton, este 6-tól a fiatalokat ifjúsági csoportba várjuk a
plébániára (Kv., Bartók 13.).
Jövő hét vasárnap (márc. 11.), délután 4 órára az óvodásokat ismét hittanfoglalkozásra várjuk a plébániára (Kaposvár, Bartók B. u. 13.).
Élet a Lélekben Szeminárium indul férfiak részére a Püspökségen.
Jelentkezés a www.kaposvar.egyhazmegye.hu címen, vagy a jelentkezési
lapon, legkésőbb március 8-ig. Részletek a plakáton és a tájékoztatón.
2018. április 7-én, délelőtt fél 10-től este 6 óráig rendezik meg a Bizalom az
Irgalmas Istenben Konferenciát Kaposváron, melyre Varga László püspök
atya hív mindnyájunkat. Regisztráció a www.kaposvar.egyhazmegye.hu
oldalon, március 15-ig.
2018. május 12-én egyházmegyei zarándoklat indul a horvátországi
Ludbregbe és Marija Bistricába. Jelentkezni a jelentkezési lapokon lehet. Az
utazási okmány lejárati ideje nem lehet 30 napon belüli a határ átlépésekor.
Idén különösen is fontos, hogy személyi jövedelemadónk 1 %-áról rendelkezzünk a Katolikus Egyház (technikai szám: 0011) javára, akkor is ha nem
keletkezett jövedelmünk. A jövőben is ezt fogja figyelembe venni a NAV,
mindaddig, míg másként nem rendelkezünk. A rendelkezésre álló összeget
az egyházak között továbbra is a rendelkezők arányában osztják szét.
A másik 1 %-t felajánlhatjuk a CSIBE Intézet Alapítvány (adószám:
18121410-1-14) javára, mely a Riska tábort és a miseközvetítéseket is rendezi. Részletek a szórólapokon!
Most vasárnap (márc. 4.) 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

Honlap: donner.plebania.hu Tel.: 82/310-225 Iroda: hétfő, szerda-péntek: 15-16

