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A év * Évközi 17. vasárnap, Templombúcsúnk 
”Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe?  

Honnét került hát bele a konkoly?” 
www.szentanna.org 

 
A hét szentjei, ünnepei 

hétfő Loyolai Szent Ignác áldozópap 

kedd Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító 

szerda Vercelli Szent Özséb püspök 

péntek Vianney Szent János Mária áldozópap 

szombat Szűz Mária római főtemplomának felszentelése (Havas 
Boldogasszony) 

vasárnap Urunk színeváltozása 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, 

születésnapja, házassági évfordulója.  
A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
Egyházközségi programok 

01, kedd 18:00 A Szent József Kör találkozója a szentmisével kezdődik 
03, csütörtök 18:00 Életigekör találkozója a szentmisével kezdődik 
04, péntek 7:00 Elsőpéntek, szentmise, egésznapos szentségimádás 
04, péntek 17:00 Betegek imaórája 
04, péntek 18:00 Szentmise 
12, szombat „Ismerd meg Egyházmegyédet!” zarándoklat reggel 

8 órai indulással, este 8 órai érkezéssel a plébánia elöl. 
Útvonal: Mélykút, Tataháza, Bácsbokod, Gara, 
Nagybaracska, Dávod, Hercegszántó templomainak a 
megtekintése. Részt veszünk a hercegszántói Mária 
szobornál a 17:00 órakor kezdődő fatimai szentmisén. 
Jelentkezni az irodában lehet a 2800 Ft-os részvételi 
díj (útiköltség és szerény ebéd) befizetésével aug. 
10-ig. Aki tud, hozzon kisszéket magával! 

 
 
 
 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-06-25
http://www.szentanna.org/
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-07-31
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-08-01
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-08-02
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-08-04
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-08-05
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2017-08-05
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-08-06


Egyéb 

Elkészültek a Kálvária temető stációs eredeti képeinek a felújítása. 
Köszönet az adakozóknak, akik lehetővé tették a felújítást. Isten áldása 
kísérje életüket!  
Megjelent egyházközségi újságunk a Jánoshalmi Harangok.  
A bejáratoknál elvihető. Egy példány 150 Ft kerül. Adományt köszönettel 
elfogadunk az újságért. A honlapunkon is megtekinthető színesben. 
Köszönet mindazoknak, akik szebbé tették búcsúi ünnepünket imáikkal, 
adományaikkal, munkájukkal, jelenlétükkel. 
Örömmel közlöm, hogy a templom külső felújítására kiírt pályázaton 
nyertünk 49 millió Ft-ot.  
Köszönet Bányai Gábor országgyűlési képviselő úr támogatásáért. 

 
Házasság 

Kiss István, Antal Imre és Mészáros Klára nőtlen fia Jánoshalmáról 
feleségül veszi Támba Emesét, Sándor és Szabó Éva hajadon leányát 
Nagykállóról.  
Hirdetjük őket először. 
Szabó-Mikor András, Vilmos Ferenc és Bóczér Mária nőtlen fia Mélykútról 
feleségül veszi Kovács Esztert, +Sándor és Oláh Klára Magdolna hajadon 
leányát Jánoshalmáról. 
 Hirdetjük őket először. Ha köztük valaki házassági akadályról tud, kérjük, jelentse 
a plébánián. Imádkozzunk a házasulandókért! 

 


