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Vasárnapi hirdetések
Nagyböjt 4. vasárnapja, B év

Körmend, 2021. március 14.
1.Ma van Szentséges Atyánk, Ferenc pápa megválasztásának évfordulója. Imádkozzunk érte, Isten tartsa meg Őt egyházunk javára!
2. Ne felejtsük el, Nagyböjt minden péntekje böjti nap, vagyis húst nem lehet enni.
Vállaljuk más lemondást is 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.
3. 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!
4. Pénteken, március 19-én lesz Szent József, a Boldogságos Szűzanya jegyesének,
az Úr Jézus nevelőatyjának főünnepe. A Szentatya meghirdette Szent József évét. Aki ezen a napon szentáldozáshoz járul és imádkozik a Szentatya
szándékára, teljes búcsút nyerhet. Imádkozzunk a családapákért, hogy Istentől kapott hivatásuknak mindig méltóan éljenek, családjuk jólétét és
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testi-lelki boldogulását szolgálva!
5. Jövő vasárnap, ahogy minden évben, a szentföldi szenthelyek javára gyűjtünk.
Kérjük a Kedves Hívek adományait, hogy Megváltónk földi életének emlékei megmaradhassanak hirdetve a közénk eljött Isten szeretetét irántunk!
6. Mindennap imádkozzunk a járvány megszűnésért.
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7. A betegek húsvéti gyóntatása a március 22-ével kezdődő héten lesz. Kérjük, az
új betegeket a hozzátartozók jelenték a sekrestyében vagy a plébánián!
8. Plébániánkon megalapítjuk a Coreth Mária Terézia imaszövetséget. Várjuk azokat az édesanyákat, nagymamákat, akik szívesen vállalják, hogy közösségben és egyénileg is imádkoznak a gyermekekért, családokért, Szent Mónika, az édesanyák védőszentjének oltalma alatt és Coreth Mária Terézia
példája szerint. A napi egyéni imádság mellett, havonta lesz közös imádság,
és rendszeresen lesz szentmise a tagok szándékaira. Jelentkezni névvel és
címmel a sekrestyében és a plébánián lehet.
9. A Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Megyéspüspök Úr rendelkezése szerint a
járványhelyzet miatt a hívek felmentést kapnak a vasárnapi szentmise kötelezettsége alól. A Főpásztor a plébániákra bízta a döntést a szentmisékkel
és a szertartásokkal kapcsolatban.
Ezért: Plébániánk területén minden templomban minden szentmise és
szertartás nyilvános.
Várunk mindenkit, aki a Gondviselő Istenben bízva remél kegyelmet és erőt
ebben a nehéz időben. Bízzuk életünket az értünk meghalt és feltámadt Úr
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Jézus Krisztusra!

