Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia, Körmend

Vasárnapi hirdetések
Évközi 32. vasárnap, A év

Körmend, 2020. november 8.
1. Dr. Székely János megyéspüspök úr a következő rendelkezéseket adta ki a járványhelyzet miatt:
1. A templomokban kötelező a maszk viselése, kivéve a miséző papot, kántort,
felolvasókat, ministránsokat.
2. A szentáldozás kézbe történjék.
3. A vasárnapi szentmisén nem kötelesek részt venni az idősek, a krónikus betegséggel küzdők, az egészségügyben és a szociális területen dolgozók.
4. Aki a betegség jeleit érzi magán, ne jöjjön el a szentmisére!
5. Mindazok, aki a felmentéssel élve, vagy betegség miatt nem tudnak részt venni
a vasárnapi szentmisén otthon kapcsolódjanak bele az élő szentmise közvetítésbe akár az internet, televízió vagy rádió segítségével.
6. Minden plébánián imádkozzanak a betegekért, az elhunytakért, családtagjaikért, a járvány megszűnéséért!
2. A járványhelyzet miatt elmaradnak az ifjúsági és felnőtt hittanok, a házasközösség és
a Kolping összejövetelek, a nyugdíjas klub és a plébániai esték.
3. Csütörtökön délután 3 órakor a plébániatemplomban engesztelést tartunk az abor-

http://kormend.plebania.hu

tuszok bűne miatt és imádkozunk a járvány megszűnéséért.
4. Pénteken este a szentmise után szentségimádás lesz a plébániatemplomban, melynek keretében tartjuk meg a fatimai engesztelést.
5. Szombaton délelőtt 10 órakor a szombathelyi székesegyházban Dr. Székely János
püspök úr és az egyházmegye papsága szentmisét mutat be Szent Márton tiszteletére.
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6. Mindennap 3 órakor megszólal a plébániatemplom harangja, figyelmeztetve bennünket, hogy imádkozzunk az Irgalmas Istenhez, könyörüljön rajtunk, kérjük a
Szűzanya és Boldog Batthyány-Strattmann László oltalmazó közbenjárását a járvány idején.
7. Hétfőn megkezdődik a kórházkápolna felújítása. A munkák befejezéséig nem lesz
szentmise a kápolnában és engesztelés sem. A felvett szentmiseszándékokat
szerdán a Batthyány templomban mondjuk el.
A hét szentjei:
Hétfő: A Lateráni Bazilika felszentelési évfordulója, ünnep
Kedd: Nagy Szent Leó pápa
Szerda: Tours-i Szent Márton püspök, egyházmegyénk védőszentje, főünnep
Csütörtök: Szent Jozafát püspök és vértanú
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Péntek: Magyar szentek és boldogok

