Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia, Körmend

Vasárnapi hirdetések
Advent 2. vasárnapja, B év

Körmend, 2020. december 6.
1. Advent hétköznapjain, hétfőtől péntekig a plébániatemplomban rorátét, hajnali
szentmisét tartunk reggel 6 órakor. A hívő ember virrasztva várja a Messiást. A szentmisék idején gyónási lehetőség is lesz.
A plébániatemplomban a hétfői fél 8-as, a csütörtöki és pénteki esti 6 órás
szentmise elmarad. A többi templomban változatlan a miserend.
2. Csütörtökön délután 3 órakor a plébániatemplomban engesztelést tartunk az
abortuszok bűne miatt és imádkozunk a járvány megszűnéséért.
3. December 11-én pénteken lesz Körmenden a betegek karácsonyi gyóntatása.
4. Szombaton délelőtt 10 órakor a szombathelyi székesegyházban a Megyéspüspök
úr az egyházmegye papságával szentmisét mutat be egyházmegyénk vértanú papja, Boldog Brenner János tiszteletére. A szentbeszédet Brenner József nagyprépost úr mondja. A Püspök Úr mindenkit szeretettel hív és vár!
5. Jövő vasárnap, december 13-án, az esti szentmise után fatimai engesztelést tartunk.
6. A Plébánia Karitász pénzadományt gyűjt a rászorulóknak karácsonyra. Az adományokat a Szent Erzsébet szobornál lévő perselybe és a karitász perselybe

http://kormend.plebania.hu

tehetik a kedves hívek. A Batthyány templomban az oltár melletti perselybe gyűjtjük az adományokat. Az Úr jutalmazzon meg minden adakozót!
7. Mindennap 3 órakor a harangszó figyelmeztet bennünket, imádkozzunk a járvány betegeiért, halottjaiért és önmagunkért, kérve Isten irgalmát.
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8. Imádkozzunk, hogy Körmendnek legyen katolikus iskolája! A héten kérdezi meg
a Püspök úr a Kölcsey iskolába járó gyerekek szüleit. Ha a szülők több mint
fele igent mond a katolikus iskolára, az egyházmegye elindítja az átvételi
indítványát.
Imádkozzunk tehát a katolikus iskoláért, és aki tudja ösztönözze a szülőket
a pozitív döntés meghozatalára!

A hét szentjei:
Hétfő: Szent Ambrus püspök és egyháztanító
Kedd: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása, főünnep
Szerda: Szent Juan Diego, a guadalupei látnok
Csütörtök: A Loretói Boldogságos Szűz Mária
Péntek: Szent Damazusz pápa
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Szombat: A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária

