
SZENT ANNA PLÉBÁNIA 
Hirdetések 

 

 
 

2017 10 15 

 

 
A év * Évközi 28. vasárnap 

„Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.” 
www.szentanna.org 

 
 

A hét szentjei, ünnepei 
hétfő Szent Hedvig szerzetesnő 
kedd Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú 
szerda Szent Lukács evangélista 
vasárnap Missziós vasárnap, a missziók javára gyűjtünk. 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja, 
házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
 

Egyházközségi programok 
17, kedd 17:00  Az Utcaapostolok találkozója a rózsafüzérrel kezdődik. 
18, szerda 17:00 Imaest a tiszta szerelemért, a hűségben megélt 

házasságért. 
19, péntek  
08.00-18:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk lelki-
szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

19, péntek 17:00 Imaóra a betegekért, rózsafüzér, majd szentmise.  
22, vasárnap 08:30 Búcsúi szentmise Borotán. 
23, hétfő 
09:00 
10:00 
11:00 

Nemzeti Ünnep és Kapisztrán Szent János áldozópap 
Ünnepi szentmise Hazánkért, nemzetünkért 
Koszorúzás 
Ünnepi műsor a Művelődési Központban. 

Nov. 1, szerda 
14:00 
 

Mindenszentek ünnepe 
Szentmise a Bajai úti temetőben, utána sírszentelés.  
Aki sírszentelést kér, szíveskedjék jelezni az irodában. 

18:00 Szentmise a templomban utána elimádkozzuk a halottak 
estéji ájtatosságot. 

Nov. 2, csütörtök 
07:00 

Halottak Napja 
Szentmise a plébániai kápolnában 

09:00 Szentmise a Kápolnás temetőben  
utána sírszentelés a Kistemetőben is. 
Aki sírszentelést kér, szíveskedjék jelezni az irodában. 
Ekkor áldjuk meg a felújított stációképeket. 

http://www.szentanna.org/


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 egésznapos 
szentségimádást tartunk 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. 
Az 1992-ben, vagy régebben, de újra ki nem váltott sírhelyek lejárnak. Aki 
igényt tart továbbra a sírhelyre, szíveskedjék az irodában újra váltani. A ki 
nem váltott sírhelyek újra eladhatóvá válnak. A lejárt sírokon emlékeztető 
cédulák lesznek. Ezt a cédulát kérjük, hogy hozzák magukkal az újra 
váltáshoz. 
Köszönet azoknak, akik már befizették ez évi egyházi hozzájárulásukat 
(egyházi adó). Akik még nem tették meg, kérjük, tegyék meg! 
Jubiláns házasokat köszöntünk november 26-án, vasárnap a 10 órás 
szentmisében. Ebben az évben is mindazok adhatnak hálát, és azokat 
hívjuk szeretettel, akik 5, 10, 15…25… stb. évvel ezelőtt kötöttek egyházi 
(templomi) esküvőt bárhol, de itt szeretnének hálát adni az együtt eltöltött 
időért. Kérjük, jelentkezzenek a plébánia irodájában vagy a sekrestyében 
november 16-ig. Meghívót senki nem kap külön. 
November 4-én, szombaton, Kiskunfélegyházán, a Constantinumban lesz a 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Fiataljainak Találkozója, őszi 
rendezvénye (K.E.F.I.R.) Délután 14 órától kezdődik és este 8-9-ig tart. A 
találkozóra nyolcadik osztályos kortól lehet jelentkezni. Érdeklődni Sanyi 
atyánál lehet. 
November 5-én vasárnap, délután 14 órától Egyházmegyei Szinódusi 
Találkozó lesz Kecskeméten a Szent Család Plébánián. A találkozó 
témája: „Reformáció katolikus szemmel”. Érdekes előadások, 
beszélgetések, érseki szentmise várja a jelentkezőket. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. Jelentkezni a Parázs Központ Honlapján lévő 
regisztrációs felületen lehet (www.parazskozpont.hu).  
A programról plakátot helyeztünk ki a hirdetőtáblára. 

 
 

http://www.parazskozpont.hu/

