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Vasárnapi hirdetések
Húsvét 2. vasárnapja, C év
Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

Körmend, 2019. április 28.
1. Május hónap a Boldogságos Szűz Mária hónapja. A hónapban a hétköznapi
szentmisék és a vasárnapi esti szentmise előtt ¼ órával elimádkozzuk a
májusi ájtatosságot a Szent Szűz tiszteletére. Legyünk hálásak a Szűzanyának és jöjjünk el!
2. Hálásan köszönjük azok munkáját és buzgóságát, akik a lerombolt alsóberki
útszéli keresztet újból felállították, renoválták és lefestették. Az Úr áldja
meg Őket!
3. Szerdán, május 1-én van egyházmegyés zarándoklatunk Szentgotthárd-Kethelyre, Boldog Brenner János vértanú papunk boldoggá avatásának 1. évfordulóján.
A busz ½ 9-kor indul a plébánia elől. Megáll a Kórháznál lévő buszmegállóban, bemegy Felsőberkifaluba és Horvátnádaljára is. A helyszínen a buszok csak távolabb tudnak megállni, ezért a Jópásztor kápolnához gyalog
kell felmenni. A kápolnánál ¾ 10-től lesznek programok. A püspöki szentmise ½ 11-kor kezdődik. A zarándoklat délután 3 órakor kezdődő májusi
ájtatossággal ér véget. A buszok ennek végén indulnak vissza. A buszokig
szintén gyalogolni kell. A zarándokcsomagot a zarándokok a buszon kapják meg, az egyénileg utazok, kedden vehetik át a plébánián.
4. Csütörtökön délután 3 órakor engesztelést tartunk a kórházkápolnában az
abortuszok bűne ellen.
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5. Péteken este 6 órakor a plébánia közösségi házában bérmálási felkészítést tartunk.
6. Szintén pénteken este ½ 8-kor a Batthyány templomban ifjúsági szentségimádás lesz, melyre várjuk és hívjuk a fiatalokat és a testvéreket!
7. Szombaton délelőtt 10 órakor a Kölcsey és a Somogyi iskola harmadikosainak,
11 órakor pedig az Olcsai iskolásoknak lesz elsőáldozási oktatás a plébániatemplomban.
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8. Szintén szombaton este 7 órakor családcsoport a plébánián.
9. Vasárnap délután 4 órakor Kolping gyűlés a plébánián.

A hét szentjei:
Hétfő: Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje, ünnep
Kedd: Szent V. Piusz pápa
Szerda: Szent József a munkás
Csütörtök: Szent Atanáz püspök és egyháztanító
Péntek: Szent Fülöp és Jakab apostol, ünnep
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Szombat: Szent Flórián vértanú

