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A hét szentjei, ünnepei 

hétfő Remete Szent Pál 
szerda Szent Antal apát 
csütörtök Árpád-házi Szent Margit szűz 
szombat Szent Fábián pápa és vértanú, Szent Sebestyén vértanú, 

Esztergomi Boldog Özséb áldozópap, a Pálos Rend alapítója 
vasárnap Szent Ágnes szűz és vértanú 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, 
születésnapja, házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
Egyházközségi programok 

16, kedd 17:00 Szülői értekezlet az iskolás keresztelőhöz  
a kápolnában. 

16, kedd 17:00 Az Utcaapostolok találkoznak a Don Bosco klubban. 
18, csütörtök 17:00 A Máltai Csoport találkozója kezdődik. 
19, péntek 
08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk 
lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért.  

19, péntek 17:00 Imaóra a betegekért. 
24, szerda 18:00 Imádkozunk a keresztények egységéért  

a kápolnában. 
Balogh Róbert református lelkész prédikál. 

25, csütörtök 17:00 Szentmise a kápolnában. 
25, csütörtök 18:00 Imádkozunk a keresztények egységéért 

a kápolnában. 
Milánkovics Dániel baptista lelkész prédikál. 

26, péntek 18:00 Imádkozunk a keresztények egységéért  
a Baptista imaházban. 
Menyhárt Sándor plébános prédikál. 
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Egyéb 

A képviselőtestület döntése alapján az egyházi hozzájárulás (egyházi 
adó) 2018-ban havi 291 Ft lesz a 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. 
Ez évre szentmise szándékokat lehet a plébánián előjegyeztetni. 
Kérjük, hogy lehetőleg vegyenek részt a kért szentmisén, tegyék teljessé 
azt a személyes jelenléttel, imával. 
Kérjük, támogassa adója 1%-val a Magyar Katolikus Egyházat: 
technikai szám: 0011 
a másik 1%-kal katolikus óvodánk és iskolánk közös alapítványát 
JÁNOSHALMI SZENT ANNA KATOLIKUS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT 
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11. 
Adószám: 18341797-1-03 
Részletek a hirdetőtáblán, letéphető infóval. 
Megkezdődött a templom külső felújítása. Adományokat köszönettel 
fogadunk az irodában, vagy csekken. Isten áldjon meg minden adakozót! 
Cégek adócsökkentésre használhatják az adományt. 

 
 


