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„a legfőbb parancs a törvényben” 
www.szentanna.org 

 
A hét szentjei, ünnepei 

kedd Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú 
péntek Porres Szent Márton szerzetes 
szombat Borromeo Szent Károly Püspök 
vasárnap Szent Imre Herceg 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, 
születésnapja, házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
Egyházközségi programok 

30, hétfő 16:00 A bibliaórán közösen olvassuk a Timóteushoz írt 1. 
levelet a Don Bosco Klubban.  
Mindenkit szeretettel várunk. 

01, 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 esti ájtatosságot. 

02, 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. 

03, péntek 17:00 Elsőpéntek, szentmise, egésznapos szentségimádás 
egyházközségünk lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

03, péntek 17:00 Imaóra a betegekért, majd szentmise.  
04, szombat 
16:00  

Jótékonysági színorgona koncertet szervez a KÉSZ 
jánoshalmi csoportja templomunkban. A színorgona 
koncert különlegessége abban rejlik, hogy az orgona 
hangjait nem csak hallani, hanem látni is lehet. A 
koncert célja, Zsellér Imre üvegfestő művész (aki 

http://www.szentanna.org/


templomunk üvegablakait készítette) síremlékének 
megmentése. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

04, szombat 
17:00 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szeretettel hív 
mindenkit az 56-os áldozatok emlékére történő 
mécses gyújtásra az 56-os emlékműnél. Imádkozzunk 
együtt az áldozatok lelki üdvéért! Kérjük, hogy gyertyát, 
vagy mécsest mindenki hozzon magával! 

04, szombat 
18:00 

Jótékonysági Máltai Bál. Jegyek a máltai irodában, 
(Molnár J. u. 3. 1. em.) kaphatók. 

05, vasárnap 
10:00 

Szent István szobor avatása, ünnepi szentmise 
templomunkban. Közreműködik: a Mithras Pedagógus 
Kórus 

11:00 Szoboravató ünnepi műsor a Béke téren 
 

 
Egyéb 

Aki november 1-8-ig a temetőt meglátogatja és imádkozik az elhunytakért, 
minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a 
pápa szándékára. Aki meglátogat egy templomot vagy kápolnát, és ott 
imádkozik az elhunytakért, az előbbi feltételek mellett szintén teljes búcsút 
nyer. Emlékezzünk meg elhunyt testvéreinkről, ha lehet, a teljes búcsú 
felajánlásával. 
A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való előkészületünk jegyében 
október hónaptól kezdve minden pénteken egésznapos szentségimádást 
tartunk a kápolnában (08:-18:00). Erre hívunk mindenkit.  
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. 
A sekrestyében, atemplom közepénél és a plébánia irodájában kaphatóak 
jövő évi kalendárium és falinaptár, valamint kegytárgyak. 

 


