Hirdetések - 2018. június 10.
Évközi 10. vasárnap
„Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és
anyám!” (Mk 3,35)
1. Dr. Péteri Pál atya június 20-i temetésére buszt szervezünk. A temetés
szentmisével kezdődik, 11 órakor, a Pécsi Köztemető kápolnájában.
Kérjük, aki szeretne velünk utazni, jelezze elérhetőségeink valamelyikén
vagy személyesen!
2. Dr. Péteri Pál atyáért Kaposváron június 20-án, szerdán 17:00-kor Varga
László püspök atya mutat be szentmisét a donneri templomban.
3. Június 24-én, vasárnap 08:30-kor a Szent Kereszt templomban
ugyancsak érte ajánljuk a Szentmisét.
4. Most vasárnap (jún. 10.) a délután 5 órai mise gitáros lesz, utána pedig
rövid dicsőítésre marasztaljuk a testvéreket.
5. Hétfőn (jún. 11.) a liturgikus munkacsoport tagjait várjuk a donneri
plébániára, este 6 órára.
6. Szombaton (jún. 16.), este 6-tól a fiatalokat évzáró ifjúsági csoportba
várjuk a plébániára (Kaposvár, Bartók u. 13.).
7. Július 20. és 22. között a felnőtteket és a gyerekeket közös családi hétvégére
várjuk Szennába, a Riska tábor helyszínére. Jelentkezés: riskatabor.hu
8. 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. Június 15-ig jelentkezhettek a jelentkezési
lapokon, amely a templomból is elhozható, illetve a honlapunkról
(http://donner.plebania.hu) is letölthető!
9. 2018. augusztus 23 - 26. között tartják Kaposszentbenedeken a „Ne sírj, ne
bánkódj” című lelkigyakorlatot magzatvesztők részére. Ez egy speciális
gyászfeldolgozó lelkigyakorlat, kifejezetten spontán vetélés, vagy
halvaszületés miatti sebek gyógyítására. A kurzus várható költsége: 13000.Ft/fő, ami tartalmazza a szállást, teljes ellátást és a technikai költségeket.
Ha valakinek gondot okoz az összeg kifizetése, az is jelentkezzen!
Jelentkezés: evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu email címen, aug. 15-ig.
10. Most vasárnap (jún. 10.) a kaposfüredi Szent Őrangyalok templomból
közvetítjük a szentmisét. A Kapos TV-n 17:00-kor, a Somogy TV-n 16:30kor lesz az adás. Ismétlés hétfőn 17:30-kor a Somogy TV-n.
Youtube: somogyimise
Misefelvétel rendszerint a vasárnap reggeli szentmiséken van!
_______
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