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Vasárnapi hirdetések
Nagyböjt 5. vasárnapja, B év

Körmend, 2021. március 21.
1.Hálásan köszönjük a Kedves Hívek adományait a szentföldi szenthelyek javára.
Isten fizesse meg!
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, március 25-én van Gyümölcsoltó Boldogasszony, Az Úr Jézus születésének hírüladása főünnepe. 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. Csütörtökön, pénteken és szombaton tartjuk a nagyböjti háromnapos lelkigyakorlatunkat. Mindhárom este 5 órától gyóntatás, 6 órakor szentmise a lelkigyakorlatos szentbeszéddel. Pénteken a szentmisében kiszolgáltatjuk a
betegek szentségét. A szentkenetet felveheti, aki 60 éves elmúlt, vagy kró-
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nikus betegségben szenved, és egy éven belül vette fel a szentséget. A felvétel előtt szentgyónáshoz kell járulni, és előre kell jelentkezni a sekrestyében vagy a plébánián!
A lelkigyakorlatot Pete Polgár Máté szombathely-szentkirályi plébános úr
vezeti.
Aki tud, jöjjön el!
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5. Körmenden a héten lesz a betegek húsvéti gyóntatása. Gábor atya külön egyeztetett időpontban megy. A plébános a betegeket csütörtökön gyóntatja a
házaknál. Kérjük, az új betegeket a hozzátartozók jelenték a sekrestyében
vagy a plébánián!
6. Jövő vasárnap délután 4 órakor Alsóberkifaluban is lesz szentmise.
7. Mindennap imádkozzunk a járvány megszűnésért.
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
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címmel a sekrestyében és a plébánián lehet.

