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A év * Évközi 26. vasárnap 
„Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is!” 

www.szentanna.org 

 
A hét szentjei, ünnepei 

hétfő Szent Őrzőangyalok 
szerda Assisi Szent Ferenc 
péntek Szent Brúnó áldozópap 
szombat Rózsafüzér Királynője 
vasárnap Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország 

főpátrónája 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja, 

házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 
 

Egyházközségi programok 
01, vasárnap 17:00 Az egyházközség közös szentségimádása, rózsafüzér és 

máltai imaóra is. 
03, kedd 17:00  A Szent József Kör találkozója a rózsafüzérrel kezdődik. 
06, péntek 07.00 Elsőpéntek, szentmise, egésznapos szentségimádás 
06, péntek 17:00 Imaóra a betegekért, rózsafüzér, majd szentmise.  
7, szombat 06:00-
20:00 

Ismerd meg Hazádat zarándoklat.  
A KÉSZ Jánoshalmi csoportja és a plébánia közös 
szervezésében a Máriagyűdi kegyhelyre az Országos KÉSZ 
zarándoklatra.  
Imádkozzunk együtt szeretett hazánkért, Magyarországért! 
Indulás Jánoshalmáról: okt.07. szombat 06:00 órakor. 
Érkezés Jánoshalmára 20:00 óra körül. 
Útiterv: Pécs Püspöki székesegyház, Máriagyűd szentmise-
szerény ebéd- rózsafüzér-körmenet, Siklós a vár megtekintése  
Részvételi díj: 4.800 Ft (útiköltség+ebéd+belépők) 
Jelentkezni a plébánián lehet a részvételi díj befizetésével 
minél előbb.  
Vannak padok az oltár előtt, de aki tud, hozzon összecsukható 
széket, rossz idő esetén esernyőt és esőkabátot!  
Hozzunk Hozsanna imakönyvet! 

 
 

http://www.szentanna.org/
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-10-08
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-10-08


Egyéb 
Október hónapban hétfőtől szombatig 17.00 órától  
imádkozzuk közösen  a Rózsafüzért, 
 majd utána 18.00 órától szentmise kezdődik a kápolnában.  
Ezeken a napokon nem lesz reggeli szentmise. 
 Vasárnap is imádkozzuk az esti mise előtt a templomban.  
Mindenkit szeretettel hívunk a közös imára egyházközségünk lelki-szellemi-erkölcsi 
megújulásáért.  
Aki nem tud eljönni, az otthon imádkozzon! 
A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való előkészületünk jegyében október 
hónaptól kezdve  
minden pénteken szeretnénk, ha lenne egésznapos szentségimádás a 
kápolnában (08:-18:00).  
Erre hívunk mindenkit. Aki szeretne bekapcsolódni, az a hátsó asztalon kihelyezett 
lapokon feliratkozhat egy-egy óra imavirrasztásra.  
De aki csak teheti, ha csak rövid időre is, térjenbe egy csendes imára.  
Ezzel egyházközségünk lelki megújulását is szeretnénk elősegíteni. Köszönet 
azoknak, akik már jelentkeztek. 

 
 
 
 


