Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia, Körmend

Vasárnapi hirdetések
Nagyböjt 1. vasárnapja, B év

Körmend, 2021. február 21.
1. Szent időszakunk, a Nagyböjt idejét éljük. Legyen ez a több imádság, a lemondás, a bűnbánat ideje. Ne felejtsük el, Nagyböjt minden péntekje böjti nap,
vagyis húst nem lehet enni. Ez imádsággal és jócselekedetekkel sem váltható meg a Nagyböjtben. Tudjunk ennyi lemondást tenni az értünk szenvedő Úr Krisztusért!
Nagyböjtben pénteken és vasárnap este ¼ 6 órakor keresztúti ájtatosságot
imádkozunk a plébániatemplomban. A Batthyány-templomban szerdán 5
órakor van keresztúti ájtatosság.
2. Csütörtökön a plébániatemplomban délután 3 órakor imaórát tartunk a járvány
megszűnéséért és engesztelésül az abortuszok bűne miatt. Jöjjünk el, és
kérjük, Istent irgalmazzon nekünk, és a Szűzanyát, a betegek gyógyítóját,
járjon közben értünk!
3. Szombaton, február 27-én, délelőtt 10 órakor az egyházközségi képviselőtestület gyűlést tart a plébánia közösségi házában. A szokatlan időpont a járványügyi rendelkezések miatt szükséges. Téma a számadás és költségvetés.
Tisztelettel kérjük a képviselőtestület tagjait, jöjjenek el, mivel több nagyon
fontos ügyről is tárgyalnunk kell a felújításokkal kapcsolatban, és a járvány
miatt már lassan egy éve nem volt együtt a testület. Mindenki részvételére
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számítunk!
4. Jövő vasárnap, ahogy minden évben, gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. Kérjük a Kedves Hívek szívből jövő adományait. Imádkozzunk azért is, hogy
Körmenden is legyen katolikus iskola!
5. Jövő vasárnap délután 4 órakor Alsóberkifaluban is lesz szentmise.
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6. Mindennap imádkozzunk a járvány megszűnésért. Bízva Isten irgalmasságában,
kérve a Boldogságos Szűz Mária és Boldog Batthyány László közben járását!
7. Március 14-én lesz 70 éve, hogy Boldog Batthyány László hitvese, Coreth Mária
Terézia követte hitvesét az örökkévalóságba. Halála évfordulójáról, március 14-én vasárnap az esti szentmisében emlékezünk meg. Bárcsak Őt is a
boldogok között tisztelhetnénk! Imádkozzunk közbejárásáért és boldoggá
avatásáért!
8. A szentmise végén meghamvazzuk a kedves híveket a bűnbánat jeleként.

A hét ünnepei:
Hétfő: Szent Péter apostol székfoglalása
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Szerda: Szent Mátyás apostol

