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Vasárnapi hirdetések

Évközi 25. vasárnap, C év

Körmend, 2022. szeptember 18.

1. Hétfőn lesz utoljára szentmise a plébániatemplomban.

• A vasárnapi  ½ 9-es  szentmise  az  evangélikus  templomban lesz.  Parkolni  a

sportcsarnok parkolójában és az iskolák előtt lehet. 

• A vasárnap esti 6-os szentmise a Batthyány-templomban lesz. 

• Hétfőn a ½ 8-as, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti 6-os szentmise a

közösségi házban lesz. A szentmisére a Damjanich utca felől lehet bemenni.

2. Az iskolai tanévben minden hittanost várunk a vasárnapi szentmisére! Kérjük a

szülőket, nagyszülőket, jöjjenek együtt a gyerekekkel!

3. Hétfőn 9 órakor Baba-mama klub foglakozás lesz a plébánia közösségi házában.

Várjuk a kicsiket és az anyukákat!

4. Csütörtökön és szombaton délelőtt pakolunk ki a templomból. Tisztelettel kérünk

férfiakat, mivel a plébániára kell átvinni nehéz tárgyakat. Várjuk az asszonyo-

kat is!

5. Csütörtökön délután 3 órakor engesztelést tartunk a kórházkápolnában az abor-

tuszok bűne miatt, és imádkozunk a békéért és a járvány megszűnéséért. Aki

tud, jöjjön el, minél többen imádkozzunk együtt!

6. Pénteken az esti szentmise után csendes szentségimádási órát tartunk. 

7. Pénteken este ½ 7-kot ifjúsági hittan lesz a plébánián. Várjuk és hívjuk a fiatalokat

közös imádságra, beszélgetésre, vidám együttlétre.

8. Jövő vasárnap délután 4 órakor Alsóberkifaluban is lesz szentmise.

9. Jövő vasárnap délután 4 órakor az elsőáldozók, délután 5 órakor a bérmálkozók

szüleinek lesz szülői értekezlet a plébánia közösségi házában.
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10. Előre hirdetjük, szeptember 30-án pénteken este 7 órakor folytatódik a Plébáni-

ai Esték sorozatunk. Két meghívott vendégünk dr. Marx Gyuláné, aki 8 gyer-

mekéért áldozta fel szemorvosi karrierjét, és dr. Asbóth Mária, akinek azzal

kellett szembenéznie, hogy kamasz fia gyógyíthatatlan beteg. Már most hí-

vunk mindenkit!

A hét szentjei:

Hétfő: Szent Januáriusz püspök és vértanú

Kedd: Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál 

            és társaik, a koreai vértanúk

Szerda: Szent Máté apostol és evangélista, ünnep

Péntek: Pietrelcinai Szent Pió áldozópap

Szombat: Szent Gellért püspök és vértanú, ünnep


