Hirdetések 2018. május 20.
Pünkösdvasárnap
,, Vegyétek a Szentlelket!''
(Jn 20,22)
1. Most vasárnap (máj. 20.) a délutáni ovis hittan elmarad.
2. Jövő vasárnap (máj. 27.) az óvodásokat és szüleiket a délután 5 órai mise
után várjuk a donneri plébániára.
3. Most vasárnap (máj. 20.) a reggel 8:30-as mise gitáros lesz, utána pedig
rövid dicsőítésre marasztaljuk a testvéreket.
4. Hétfőn (máj. 21.) reggel 8:30-kor lesz szentmise a donneri templomban.
Este nem tartunk szentmisét templomunkban.
5. Szerdán (máj. 23.) délután 5 órakor az Egyház arca programsorozat
keretében Horváth Olga apátnő (ciszterci Nővérek monostor – Nagymaros)
és Varga László megyéspüspök adnak elő a Püspökség nagytermében.
Az előadás címe: „Boldogmondások és az emberi valóság világa”.
6. Szerdán (máj. 23.) este fél 7-re az áldoztatókat várjuk műhelybeszélgetésre
a donneri plébániára.
7. Pénteken (máj. 25.) 19:00-tól 20:15-ig gitáros próba lesz a donneri
plébánián. Csatlakozó zenészeket és énekeseket keresünk!
8. Jövő szombaton ünnepeljük együtt, hogy egyházmegyénk idén 25 éves!
Aznap tartjuk az Egyházmegyei Családi Nap, Ifjúsági- és
Ministránstalálkozót. A gyermekek részére lesz külön gyerekfoglalkozás is!
Programok 10:30-tól 18:00 óráig. Jelentkezés: kaposvar.egyhazmegye.hu
vagy a szórólapon.
9. Jövő vasárnap (máj. 27.) délután fél 5-kor lesz a titokcsere.
10. Május a Szűzanya hónapja. Ebben a hónapban minden nap litániát
mondunk, az esti szentmisék előtt negyedórával. Kérjük, aki szívesen
vállalna előimádkozást, jelezze a sekrestyében!
11. Július 20. és 22. között a felnőtteket és a gyerekeket közös családi hétvégére
várjuk Szennába, a Riska tábor helyszínére. Jelentkezés: riskatabor.hu
12. Ifjúsági táborba várjuk mindazokat a fiatalokat, akik kedvet éreznek arra,
hogy egy hetet együtt töltsenek hasonló korú társaikkal Balatonszemesen,
július 30. és augusztus 4. között. Jelentkezzetek minél előbb!
13. 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.
14. Most vasárnap (máj. 20.) 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.

