Hirdetések
2018. március 11. – Nagyböjt 4. vasárnap
„Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte,
hogy örökké éljen minden őbenne hívő.” (Jn 3,16)
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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!
Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésünket egy héttel meghosszabbítjuk, jövő
vasárnapig, március 18-ig. Kérjük, aki még nem járult hozzá a rászorulók
megsegítéséhez, tegye meg természetben vagy pénzben!
A húsvéti beteglátogatásokat előre láthatólag március 14-15-16-án végzi
Kálmán atya.
Kedden (márc. 13.), este háromnegyed 6-tól háromnegyed 8-ig az összevont
énekkar tagjait várjuk a donneri plébániára (Bartók B. 13.).
Szerdán (márc. 14.), este 6-tól fél 8-ig az áldoztatókat műhelybeszélgetésre
várjuk a plébániára (Kaposvár, Bartók B. u. 13.).
Csütörtökön (márc. 15.), este fél 7-kor az Adorációs Iskola következő alkalmára várunk mindenkit a Püspökségre. Imádjuk együtt Jézust az Oltáriszentségben!
Nagyböjt péntekjein, este fél 5-kor keresztutat mondunk. Pénteken
(március 16.) a gitáros csoport tagjai látják el ezt a szép szolgálatot.
Szintén pénteken, az esti mise után (17:45) a megpihenni, terheiket letenni
vágyókat várjuk a donneri templomba. Gyónási lehetőséggel egybekötött
Taizéi imaóra lesz, este 7 óráig.
Most vasárnap (márc. 11.), délután 4 órára az óvodásokat ismét hittanfoglalkozásra várjuk a plébániára (Kaposvár, Bartók B. u. 13.).
Jövő vasárnapi (márc. 18.) perselygyűjtésünket a Szentföldön élők megsegítésére küldjük el.
Már most hirdetjük, hogy a Liturgikus Bizottság következő ülése márc. 21én, szerdán 18 órakor lesz a donneri plébánián (Bartók B. u. 13.).
2018. április 7-én, délelőtt fél 10-től este 6 óráig Bizalom az Irgalmas Istenben Konferencia lesz Kaposváron, melyre Varga László püspök atya hív
mindnyájunkat. Regisztráció: www.kaposvar.egyhazmegye.hu (márc 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 támogatás összegét az egyházak között továbbra is a rendelkezők arányában osztják szét.
A másik 1 %-ot felajánlhatjuk a CSIBE Intézet Alapítvány (adószám:
18121410-1-14) javára, mely a Riska tábort és a miseközvetítéseket is rendezi. Részletek a szórólapokon! Akinek nincs jövedelme, az is rendelkezzen!
Most vasárnap (márc. 11.) 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
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