Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia, Körmend

Vasárnapi hirdetések
Nagyböjt 5. vasárnapja, C év

Körmend, 2019. április 7.
1. Hálásan Köszönjük a Kedves Hívek adományait a szentföldi szenthelyek javára!
2. Szerda este 7 órakor felnőtt hittan a plébánián
3. Nagyböjt minden péntekje böjti nap, vagyis húst nem lehet enni.
Pénteken a keresztutat a plébánia karitász csoportja vezeti.
4. A héten lesz csütörtökön, pénteken és szombaton nagyböjti lelkigyakorlatunk.
A lelkigyakorlatot Dr. Martos Balázs egyetemi lelkész főiskolai szakigazgató és tanár vezeti. Mindhárom nap délután 5 órától gyóntatás, 6 órakor
szentmise a lelkigyakorlatos szentbeszéddel.
Pénteken délelőtt 9 órától Horvátnádalján gyóntatás, ¾ 10 órakor szentmise szentbeszéddel és a Betegek Szentségének kiszolgáltatásával.
A plébániatemplomban az esti szentmisén szolgáltatjuk ki a Betegek
Szentségét.
A szentséget felveheti, aki 60 éves elmúlt vagy súlyos betegségben szenved, és egy éven belül nem kapta meg a szentséget. A felvétel előtt szentgyónáshoz kell járulni. Aki a szentséget fel szeretné venni, iratkozzon fel
a sekrestyében.
Szombaton délután 5 órától szentségimádás keretében tartjuk meg a fatimai engesztelést.
Szombaton a kórházkápolnában és a Batthyány templomban nem lesz
szentmise.

http://kormend.plebania.hu

5. Szombaton délelőtt 10 órakor ministráns foglalkozás lesz a plébánián.
6. Jövő vasárnap Virágvasárnap, kezdődik a Nagyhét, Urunk szenvedésének emlékezete. Vasárnap a ½ 9-es szentmise elején barkát szentelünk az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékezetére. A szenttelés a templomkertben lesz. Kérjük a Kedves Híveket, itt gyülekezzenek.
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7. A héten gyóntatjuk a betegeket a házaknál:
Hétfőn:

Horvát- és Magyarnádalján a plébános.

Kedden:

Vasalján a plébános.

Szerdán:

Körmenden Gábor atya és a plébános.

Csütörtökön:

Pinkamindszenten és Vasalján Balázs atya.
Körmenden az elsőpéntekeseket és az Öregek Otthonában a plébános.

Kérjük, ha új beteg van, a hozzátartozók írassák fel a plébánián!
8. Betegség miatt sajnos a három templomdíszítő közül ketten nem tudják folytatni áldásos munkájukat. Ezért keresünk olyanokat, akik szívesen vállalnák a plébániatemplom díszítését, ezt a legszebb feladatot.
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9. Buszt hirdetünk május 1-ére az egyházmegyei zarándoklatra SzentgotthárdKethelyre. Jelentkezni a sekrestyében és a plébánián lehet.

