
Pengumuman Gereja Hari Minggu Biasa XXXIV Tgl 25 November 2018

Mohon perhatian bapak/Ibu untuk beberapa buah pengumuman Gereja:

    
    1. Jadwal Prodiakon, Jadwal Kolektan dan Jadwal Pasdior untuk bulan Desember
sudah tersedia , petugas dimohon mengambil dikotak sekretariat paroki.  
    2. PDKK Bunda Hati Kudus mengadakan Malam Pujian dan Penyembahan dengan tema
“Bersama Tuhan kita akan maju” yang dibawakan oleh Heidi pada hari Senin, 26 November pkl.
18.30 di Gereja. Umat diundang hadir.   
    3. Dalam rangka menyambut Natal, Panitia Natal 2018 membutuhkan botol air minum
plastik beserta tutupnya dan gelas plastik  untuk dekorasi Natal. Bagi umat yang
memiliki botol plastik dan gelas plastik harap dikumpulkan ke ketua lingkungan masing –
masing dalam keadaan bersih.   
    4. Baptisan Bayi pada bulan Desember diadakan pada hari Minggu, 02 Desember pkl.
10.00 di Gereja . Pengarahan orang tua pada hari Rabu, 28 November pkl. 18.00 di Aula
5, orang tua dan wali baptis wajib hadir. Fomulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat.
 
    5. Wanita Katolik RI cabang BHK mengadakan rekoleksi dan rekreasi bersama Pastor
Ronny Dahua MSC pada tgl. 30 November s/d 2 Desember di Puri Brata resort Bantul-Jogja.
Pulang pergi menggunakan kereta api. Bagi umat yg ingin bergabung silahkan hubungi
pengurus WK.   
    6. Paguyuban Lansia Simeon Hanna mengundang umat lansia Paroki Kemakmuran untuk
mengucap syukur atas hari ulang tahun Paguyuban yang akan diadakan pada hari Minggu, 09
Desember diawali dengan misa bersama pkl. 08.30 di Gereja. Dilanjutkan acaranya di Aula I
 
    7. Panitia Kursus Evangelisasi Pribadi (KEP) Angkatan III Gereja Bunda Hati Kudus,
membuka pandaftaran baru bagi umat paroki dan luar paroki. Kursus dimulai pada bulan
Februari 2019. Umat yang ingin mendaftar dapat menghubungi sekretariat paroki dan mengisi
fomulir yang tersedia. Panitia juga menyediakan meja pendaftaran pada setiap selesai misa
pada setiap hari Minggu. Panitia KEP juga mengadakan penggalangan dana dengan menjual
aneka makanan snack, baju dll. Mohon partisipasi dari umat.
 
    8. Pengumuman Pernikahan
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Pengumuman PertamaStanislaus SugiantodenganMargaretha Maritzka Tedja dari lingkungan St. TheresiaPernikahan di Gereja St. Theresia – MentengKepada umat yang mengetahui adanya halangan atas pernikahan mereka wajibmemberitahukan pastor paroki, dan marilah kita mendoakan mereka yang sedang dalam masapersiapan.     Demikian pengumuman ini, terimakasih atas perhatiannya.  
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