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B év * Advent 1. vasárnap
„... mindenkinek mondom: Virrasszatok!”
www.szentanna.org
A hét szentjei, ünnepei
hétfő
Damaszkuszi Szent János áldozópap
szerda
Szent Miklós püspök
csütörtök
Szent Ambrus püspök és egyháztanító
péntek
A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
Vasárnap
Advent 2. vasárnapja
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja,
születésnapja. A jó Isten áldása legyen az életükön!
Egyházközségi programok
Adventben
Rorate, hajnali szentmisék a kápolnában,
hétfőtől szombatig utána szerény agapé a a kápolna előtt.
06:00
03, vasárnap
Szentségimádás és máltai imaóra
17:00
05, kedd 18:00
A Szent József Kör találkozója a szentmisével
kezdődik.
07, csütörtök
Az Életigekör találkozója.
17:00
08, péntek
Egésznapos szentségimádás egyházközségünk lelki08:00-17:00
szellemi-erkölcsi megújulásáért.
08, péntek 17:00 Imaóra a betegekért.
08, péntek 18:45 A családcsoport találkozója
09, szombat
A Plébánia Kápolnában adventi elmélkedést tart
17:00
Makláry Ákos görögkatolikus parókus
a KÉSZ országos elnöke.
20, szerda délelőtt Otthon lévő betegek, idősek áldoztatása
karácsonyra. Kérjük, jelezzék őket az irodában vagy
a sekrestyében.

Egyéb
A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való előkészületünk jegyében
minden pénteken egésznapos szentségimádást tartunk a kápolnában
(08:-18:00). Erre hívunk mindenkit.
A képviselőtestület döntése alapján az egyházi hozzájárulás (egyházi
adó) 2018-ban havi 291 Ft lesz felnőtteknek.
Aki megteheti, többet is adakozhat.
Köszönet azoknak, akik már befizették az ez évit. Akik még nem tették
meg, kérjük, tegyék meg! Csekkek a kijáratoknál találhatók.
A sekrestyében, a templom közepénél és a plébánia irodájában kaphatóak
jövő évi kalendárium és falinaptár, valamint kegytárgyak.
Megjelent egyházközségi újságunk a Jánoshalmi Harangok, benne
adventi útikalauz. A bejáratoknál elvihető. Egy példány 170 Ft kerül.
Adományt köszönettel elfogadunk az újságért.
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.
Jövő évre szentmise szándékokat lehet a plébánián előjegyeztetni.
Kérjük, hogy lehetőleg vegyenek részt a kért szentmisén, tegyék teljessé
azt a személyes jelenléttel, imával.

