Hirdetések
2018. február 18. – Nagyböjt 1. vasárnap
,, Nemcsak kenyérrel él az ember,
hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való.”
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A most hétvégi misék végén mindazokat meghamvazzuk, akik Hamvazószerdán nem jutottak el szentmisére.
Most vasárnap (febr. 18.), az esti szentmise (17:00) végén – a Házasság Hete
lezárásaként – Kálmán atya megáldja a házaspárokat.
Hétfőn (február 19.) este 6 órára várjuk a képviselőtestület tagjait a donneri
plébániára (Kaposvár, Bartók Béla u. 13.). A találkozó témái: a 2017-es zárszámadás, a 2018-as költségvetés, valamint a Plébánia megújulása.
Csütörtök este, fél 8-kor gitáros próba lesz a plébánián. (Bartók Béla u. 13.)
Ne felejtsük el: Nagyböjt péntekjein hústilalom van.
Nagyböjt péntekjein este fél 5-kor - a szentmise előtt fél órával - keresztutat
mondunk.
Péntek este fél 7-re várják Bibliakörbe, a kaposszerdahelyi plébániára
(Petőfi u. 3.) mindazokat, akik kedvet éreznek egy kis beszélgetésre az Élő
igéről.
Szombaton (febr. 24.) az esti szentmise után, 6 órára a fiatalokat várjuk a
plébániára, ifjúsági csoportba.
Jövő hét vasárnap (febr. 25.) 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!
Következő vasárnapi (febr. 25.) perselygyűjtésünket a katolikus iskolák
javára küldjük majd el.
A jövő vasárnap este (febr. 25.), 17 órakor kezdődő szentmise gitáros lesz.
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.
Most vasárnap (febr. 18.) a kaposfüredi Szent Őrangyalok 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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