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Vasárnapi hirdetések
Évközi 2. vasárnap, C év

Körmend, 2019. január 20.
1. Kedden január 22-én, városunk védőszentjének Boldog Batthyány-Strattmann
László ünnepén délután 5 órakor a színházban ünnepi műsor, és a „Test
és a lélek orvosa − Boldog Batthyány László díj” átadása, este 6 órakor a
plébániatemplomban püspöki szentmise. Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk, különösen is a püspöki szentmisére! A Batthyány templomban
nem lesz szentmise.
2. A mai nappal kezdődik az ökumenikus imahét a keresztények egységéért. Körmend városában a következő ima alkalmak lesznek:
•
•
•

Január 23. szerda: református templom, igét hirdet Benedek János
evangélikus lelkész.
Január 24. csütörtök: katolikus templom, igét hirdet Szabadi István
református lelkész.
Január 25. péntek: evangélikus templom, igét hirdet Böjti Balázs katolikus káplán.

Mindhárom nap az istentiszteletek este 6 órakor kezdődnek.
Az esti szentmisék elmaradnak.
3. Csütörtökön délután 3 órakor engesztelést tartunk a kórházkápolnában az
abortuszok bűne miatt.
A felnőtt hittan a plébánián elmarad.

http://kormend.plebania.hu

4. Január 26. szombaton van a Batthyány templom szentségimádási napja. Délelőtt 9 órakor lesz a szentségkitétel. Délután 4 órakor szentóra és szentségeltétel. 5 órakor szokás szerint szentmise.
Éljünk a lehetőséggel, hogy Krisztussal együtt lehetünk. Szánjunk rá időt,
hogy nála megpihenjünk és feltöltekezzünk. Na hagyjuk magára az Urat
még a déli órákban sem!
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5. Január 26-án szombaton este ½ 8 órakor kezdődik a Pencz étteremben a Kolping család és az egyházközség farsangi bálja. Jegyeket Gemziczky Dávidnál lehet kérni. A jegyekért önkéntes adományt várunk a bálon. Hálásan
fogadunk tombola tárgy felajánlást is. A már kapott tombolatárgyakat hálásan köszönjük! Várunk mindenkit, hogy jókedvvel és vidámsággal tegyünk jót. A bál bevételét jótékonycélra fordítjuk.
6. jövő vasárnap Alsóberkifaluban délután 4 órakor szentmise lesz.

A hét szentjei:
Hétfő: Szent Ágnes szűz és vértanú
Kedd: Boldog Batthyány-Strattmann László, városunk védőszentje
Csütörtök: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

http://kormend.plebania.hu

Péntek: Szent Pál apostol megtérése, Pál fordulása ünnep

