Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia, Körmend

Vasárnapi hirdetések
Húsvét 6. vasárnapja, C év

Körmend, 2019. május 26.
1. Május utolsó hetében is elimádkozzuk a Szűzanya ájtatosságot a hétköznapi
szentmisék előtt. Május utolsó napján a szentmise utáni szentségimádás
keretében ünnepélyesen imádkozzuk el.
2. Kedden délután ½ 5-kor lesz az Olcsai iskola elsőáldozóinak főpróbája és agapéja.
3. Csütörtökön lesz az elsőáldozók zarándoklata Vasvárra. A busz reggel 8 órakor
indul a plébánia elől. Az érkezés ½ 4 és 4 óra között a plébániára. A gyerekek a plébánián felügyelet mellett várhatják meg szüleiket.
4. Pénteken délután ½ 5-kor lesz az elsőáldozók gyóntatása a plébániatemplomban. Az esti szentmise után szentségimádási órát tartunk.
5. Szombaton délután 1 órától Családi nap lesz a plébánián a Vas Megyei Családés KarrierPont szervezésében. A gyerekeknek lesz ugrálóvár, játszóház,
arcfestés, rajzverseny. Fellép bűvész, és különféle előadások is lesznek.
Főzőverseny és étkezés. A program este 6 órakor zárul. Hívunk és várunk
minden családot!
6. Jövő vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a plébániatemplomban az Olcsai iskola
harmadikosainak első szentáldozása. A gyerekek ¼ 10 -kor gyülekeznek a
plébánián. Imádkozzunk az elsőáldozókért! Az elsőáldozás miatt Magyarszecsődön és Felsőberkifaluban a szentmise ½ 9-kor lesz.

http://kormend.plebania.hu

7. Gyűjtünk 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 Szombathely Csempeszkopács – Csehimindszent – Egervár - Zalaegerszeg útvonalon június 28-tól július 1-ig. A zarándoklatra május 30-ig lehet jelentkezni a plébánián.
10. Vasárnap délután ½ 5-kor Kolping gyűlés a plébánián.
Június 15-én a Kolping kerékpáros zarándoklatot szervez Németújvárra.
Részletek a faliújságon olvashatók.

A hét szentjei:
Hétfő: Canterbury Szent Ágoston püspök
Csütörtök: Szent István király ereklyéinek átvitele
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Szombat: Szent Jusztinusz vértanú

