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A év * Évközi 33. vasárnap 

„Jól van, te derék és hűséges szolga!” 
www.szentanna.org 

 
 

A hét szentjei, ünnepei 
Vasárnap Árpád-házi Szent Erzsébet 

Országos gyűjtés a Szeretetszolgálat javára. 
Kedd A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a 

templomban 
Szerda Szent Cecília szűz és vértanú 
Csütörtök Szent Kelemen pápa és vértanú 
Szombat Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú 
Vasárnap Krisztus a mindenség Királya 

Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, 
születésnapja, házassági évfordulója.  
A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
 

Egyházközségi programok 
19, vasárnap A szentmisék után a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Szent Erzsébet emlékére kenyeret oszt. 
Adományokat a rászorulók részére köszönettel 
fogadnak. 

19, vasárnap 
18:00 

Binszki József atya ezüstmiséje. 

21, kedd 17:00  Szülői értekezlet az elsőáldozásra készülő 3. 
osztályosok szüleinek. 

24, péntek 
08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk lelki-
szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

24, péntek 17:00 Imaóra a betegekért  
24, péntek 18:45 A Családcsoport találkozója 
25, szombaton 
17:00-18:00 

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülvén csatla-
kozunk egy országos egyórás szentségimá-dáshoz, 
amelyre mindenkit hívunk. A célunk, hogy 20 000-en 

http://www.szentanna.org/


együtt imádkozzunk. Nem egy helyen, de egy időben. 
26, vasárnap 
10:00 

Jubiláns házasokat köszöntünk. 

29, szerda 
08:00-17:00 

Egyházmegyei egésznapos szentségimádás 
egyházmegyénk lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

dec. 3, vasárnap 
10:00-12:00 
ebéd 11:00 

A tavalyi évhez hasonlóan Szeretetebédre hívnak 
minket a templom előtt. Paprikás krumpli kolbásszal a 
menü. Ára 300 Ft. Itt is meg lehet enni, és éthordóban 
el is lehet vinni, akár a rászorulóknak is. Kibővül a 
program adventi vásárral, süteményekkel és forralt 
borral, lovaskocsikázás a Mikulással stb. A befolyt 
összeggel a rászorulók karácsonyi ebédjét támogatjuk.   

dec. 3, vasárnap 
9:00 

Az elsőáldozásra készülő 3. osztályosok 
bemutatása.   

 
 

Egyéb 

A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való előkészületünk jegyében 
minden pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a kápolnában 
(08:-18:00). Erre hívunk mindenkit.  
Köszönet azoknak, akik már befizették ez évi egyházi hozzájárulásukat 
(egyházi adó). Akik még nem tették meg, kérjük, tegyék meg! 
A sekrestyében, a templom közepénél és a plébánia irodájában kaphatóak 
jövő évi kalendárium és falinaptár, valamint kegytárgyak. 
Aki szeretné megrendelni jövőre is az Új ember és az Adoremus 
kiadványokat, kérjük jelezze irodában. Ha nem tart rá igényt, azt is jelezze 
az irodában. Csak 10 db-tól küldik el egyben.  

 


