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Vasárnapi hirdetések
Húsvét 5. vasárnapja, C év

Körmend, 2019. május 19.
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. Legalább egy ájtatosságon
vegyünk részt!
2. Csütörtökön délután 3 órakor engesztelést tartunk a kórházkápolnában az
abortuszok bűne ellen.
3. Pénteken az esti szentmise után csendes szentségimádási órát tartunk, melyre
várjuk és hívjuk a testvéreket!
4. Szombaton délelőtt 10 órakor a Kölcsey és a Somogyi iskola harmadikosainak
lesz az elsőszentáldozási főpróbája és gyóntatása. A gyóntatás után agapéra várjuk a gyerekeket a plébániára.
5. Jövő vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a plébániatemplomban a Kölcsey és a
Somogyi iskola harmadikosainak első szentáldozása. A gyerekek 8 órakor
gyülekeznek a plébánián. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az elsőáldozás
miatt Magyarszecsődön és Felsőberkifaluban a szentmise ½ 9-kor lesz.
6. jövő vasárnap délután 4 órakor szentmise lesz Alsóberkifaluban. Előtte ½ 4
órakor megáldjuk a felújított alsóberki útszéli feszületet, melyre várjuk a
Kedves testvéreket.
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7. 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.
8. 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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9. Mindszenty József emlékezetére gyalogos zarándoklat lesz SzombathelyCsempeszkopács - Csehimindszent - Egervár - Zalaegerszeg útvonalon június 28-tól július 1-ig. A zarándoklat fővédnöke Dr. Székely János püspök
úr. A zarándoklatra május 30-ig lehet jelentkezni a plébánián.
A hét szentjei:
Hétfő: Szent Bernardin áldozópap
Kedd: Magellán Szent Kristóf és társai, a mexikói vértanúk
Szerda. Szent Rita szerzetesnő
Csütörtök: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

http://kormend.plebania.hu

Péntek: Szűz Mária, a Keresztények Segítsége

