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Vasárnapi hirdetések
Húsvét 4. vasárnapja, C év
Papi és szerzetesi hivatások világnapja

Körmend, 2019. május 12.
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. Kedden, május 14-én este 6 órakor a körmendi városháza nagytermében a
KÉSZ szervezésében Dr Gyürki László pápai prelátus úr könyvbemutatója
lesz: Szent Pál útjain jártam címmel. Mindenkit nagy szeretettel hívunk
és várunk!
3. Csütörtökön délután 3 órakor engesztelést tartunk a kórházkápolnában az
abortuszok bűne ellen.
5. Pénteken az esti szentmise után csendes szentségimádási órát tartunk, melyre
várjuk és hívjuk a testvéreket!
6. 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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7. Jövő vasárnap délelőtt a ½ 9-es szentmisén lesz az elsőáldozók skrutínium szertartása, amikor számot adnak felkészültségükről, és imádkozunk, hogy
bűneiket őszintén felismerjék és megbánják.
8. A Magyar Püspöki Konferencia Pünkösdvasárnapig bezáróan gyűjtést hirdet a
Sri Lankán történt terrorcselekmények áldozatainak és családjaiknak
megsegítésére, és a romba dőlt templomok helyreállítására. Az adományokat a Kedves Hívek a Szent Antal oltárra kitett perselybe helyezhetik
el. Nyissuk meg szívünket szenvedő és üldözött testvéreink előtt. Isten fizesse meg mindenki szívjóságát!
9. Június 22-én, szombaton lesz a szombathelyi székesegyházban a jubiláns házaspárok találkozója. A találkozóra június 6-ig lehet jelentkezni a plébánián.
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10. Imádkozzunk a héten papi és szerzetesi hivatásokért. Napi imádságunkban
emlékezzünk meg Rákos Józsefről plébániák kispapjáról, és kérjük az Urat
másokat is hívjon meg szolgálatára plébániánk fiataljai közül!

A hét szentjei:
Hétfő: A Boldogságos Szűzanya fatimai megjelenésének évfordulója
Csütörtök: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú
Péntek: Boldog Scheffler János püspök és vértanú
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Szombat: Szent I. János pápa és vértanú

