Hirdetések 2018. május 6. – Húsvét 6. vasárnapja
,, Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.'' (Jn 15, 12)
1. Most vasárnap van anyák napja. Isten éltesse sokáig az édesanyákat!
Imádkozzunk most el egy Üdvözlégy Máriát minden édesanyáért, azokért
is, akik már nem lehetnek közöttünk.
2. Most vasárnap (máj. 6.) az óvodásokat és szüleiket hittanfoglalkozásra várjuk, délután 4 órára a donneri plébániára.
3. Most vasárnap (máj. 6.) a délutáni (17:00) szentmise után rövid dicsőítésre
marasztaljuk a testvéreket.
4. Szerdán (máj. 09.) délelőtt 11-kor lesz gyászmise, a délután 5 órai így elmarad.
5. Szerdán (máj. 9.) délután 5 órakor a Katolikus Gimnázium földszinti
éttermében (Kaposvár, Zárda u. 2.) Makláry Ákos görögkatolikus parókus,
a KÉSZ elnöke tart előadást, Egység és különbözőség a kereszténységen
belül címmel.
6. Szintén szerdán (máj. 9.), este 7 órára a fogadóembereket várjuk
műhelybeszélgetésre a donneri plébániára.
7. Pénteken (máj. 11.) 19:00-tól 20:00-ig gitáros próba lesz a donneri
plébánián. Csatlakozó zenészeket és énekeseket keresünk!
8. Szombaton (máj. 12) egyházmegyei zarándoklat indul a horvátországi
Ludbregbe és Marija Bistricába. Indulás a donneri templom elől, reggel 6
órakor. Kérjük, a résztvevők vigyenek a hátulra kitett tájékoztatókból!
9. Szombaton (máj. 12.), este 6-tól a fiatalokat ifjúsági csoportba várjuk a
plébániára (Kaposvár, Bartók u. 13.).
10. Jövő vasárnap (máj. 13.) a du. 5 órai mise gitáros lesz.
11. Május a Szűzanya hónapja. Ebben a hónapban minden nap litániát mondunk, az esti szentmisék előtt negyedórával. Kérjük, aki szívesen vállalna
előimádkozást, jelezze a sekrestyében!
12. Ifjúsági
pünkösdváró
hétvégére
hívjuk
a
fiatalokat
a
Püspökségre 2018. május 18-a estétől 20-a délig. Jelentkezés a plébánián!
13. Egyházmegyei Családi Nap, Ifjúsági- és Ministránstalálkozó lesz
2018. május 26-án. A gyermekek részére lesz külön gyerekfoglalkozás is!
Ünnepeljük együtt, hogy egyházmegyénk idén 25 éves! Programok 10:30-tól
18:00 óráig. Jelentkezés: kaposvar.egyhazmegye.hu vagy a szórólapon.
14. Idén is megrendezzük az Ifjúsági tábort Balatonszemesen, július 30. és
augusztus 4. között. Kérjük azokat a fiatalokat, akik kedvet éreznek arra,
hogy egy hetet együtt töltsenek hasonló korú társaikkal, töltsék ki a
jelentkezési lapot és adják le a sekrestyében vagy a plébánián!
15. Idén különösen is fontos, hogy személyi jövedelemadónk 1 %-áról
rendelkezzünk a Katolikus Egyház (technikai szám: 0011) javára. A
jövőben is ezt fogja figyelembe venni a NAV, mindaddig, míg másként nem
rendelkezünk. A támogatás összegét az egyházak között továbbra is a
rendelkezők arányában osztják szét. A másik 1 %-ot felajánlhatjuk a
CSIBE Intézet Alapítvány javára (adószám: 18121410-1-14), mely a Riska
tábort és a miseközvetítéseket is szervezi.
16. Most vasárnap (máj. 6.) a kaposvári Szent Kereszt templomból
közvetítjük a szentmisét. A Kapos TV-n 17:00-kor, a Somogy TV-n 16:30kor lesz az adás. Ismétlés hétfőn 16:30-kor a Somogy TV-n.
Youtube: somogyimise Misefelvétel a vasárnap reggeli szentmiséken van!
_______

Honlap: donner.plebania.hu
E-mail: donner@plebania.hu Tel.: 82/310-225
Iroda: hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 15-16
7400, Kaposvár, Bartók u. 13.

