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A év, Évközi 34 vasárnap * Krisztus a mindenség Királya vasárnap 

„Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” 
www.szentanna.org 

 
A hét szentjei, ünnepei 

Csütörtök Szent András apostol 
Vasárnap Advent 1. vasárnapja 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, 
születésnapja, házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
Egyházközségi programok 

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

28, kedd 18:00 A képviselőtestület gyűlése a szentmisével kezdődik. 
29, szerda 
08:00-17:00 

Egyházmegyei egésznapos szentségimádás 
egyházmegyénk lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

30, csütörtök 
17:00 

A Máltai csoport gyűlése kezdődik. 

dec. 01, péntek 
08:00-17:00 

Elsőpéntek, egésznapos szentségimádás 
egyházközségünk lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

dec. 01, péntek 
17:00 

Imaóra a betegekért. 

dec. 01, péntek 
18:00 

Szentmise 

03, vasárnap 
9:00 

Az elsőáldozásra készülő 3. osztályosok 
bemutatása.   

03, 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.   

Adventben Rorate, hajnali szentmisék a kápolnában. 

http://www.szentanna.org/


hétfőtől szombatig 
06:00 
09, szombat 
17:00 

A Plébánia Kápolnában adventi elmélkedést tart  
Makláry Ákos görögkatolikus parókus  
a KÉSZ országos elnöke. 

 
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.  

 


