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B év * Évközi 3. vasárnap 

„Őket is mindjárt meghívta.” 
www.szentanna.org 

 
A hét szentjei, ünnepei 

hétfő Boldog Batthyány-Strattmann László, Szent Vince diakónus és vértanú 
szerda Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító 
csütörtök Szent Pál apostol megtérése 
péntek Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök 
szombat Merici Szent Angéla szűz 

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

 
Egyházközségi programok 

22, hétfő 16:00 Bibliaóra 
22, hétfő 17:30 A gazdasági bizottság gyűlése 
23, kedd 17:00 Plébániai csoportvezetők megbeszélése. Minden 

csoportból várunk valakit. 
24, szerda  
08:00-16:00 

Egyházmegyei szentségimádási napunk 
egyházmegyénk lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

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. 

26, péntek 
08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk lelki-
szellemi-erkölcsi megújulásáért.  

26, péntek 17:00 Imaóra a betegekért. 
26, péntek 18:45 A családcsoport találkozik 
28, vasárnap 09:00 Iskolások keresztelője 
31, szerda  
09:00-11:00 

Máltai Szeretetszolgálat ingyenes ruha és cipő 
börzét tart jó idő esetén a plébániai udvarában. 

 
 

http://www.szentanna.org/
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-01-22
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-01-22
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-17
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-01-24
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-25
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-01-26
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-01-27


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. 
Folytatódik a templom külső felújítása. Adományokat köszönettel 
fogadunk a templom közepén lévő perselybe, az irodában, vagy csekken. 
Isten áldjon meg minden adakozót! 
Cégek adócsökkentésre használhatják az adományt. 
Az elkövetkezendő időben csak a templom főbejáratát lehet használni. 
Kérjük türelmüket! 
Aki ebben az évben szeretne egyházi (templomi) esküvőt kötni 
Jánoshalmán, kérjük, február 3-ig jelentkezzen a plébánián! 
Februártól a Máltai Szeretetszolgálat fogadóórát tart minden nap 9-11 
óráig a volt Diákotthon épületében az első emeleten, Molnár János utca 3. 
A máltai plébániai ügyelet megszűnik. 
A 25 éves Szent Anna Katolikus Intézmény alapítványa jótékonysági 
bált rendez február 3-án, szombaton 18.30-tól a Korzó étteremben. 
Szeretettel hívnak mindenkit. Részletek a hirdetőtáblán (és alább)! 

 
 
  



MEGHÍVÓ 
 

Szent Anna Katolikus Intézmény 25 éves alapítványa 
szeretettel hívja és várja Önt, kedves családját, rokonait, 

barátait jótékonysági bálunkra, 
amely 2018. február 3-án, szombaton 

kerül megrendezésre a Korzó étteremben. 
Vendégvárás: 18 órától. 
Zene: Csókai Cimborák 

 
A belépőjegy ára magába foglalja a vacsorát is  

3000Ft (marhalábszár pörkölt),  
3300Ft (sültes tál).  

 
Az est folyamán tombolahúzás lesz, amelyre 

tombolatárgyat szívesen fogadunk. 
 

Ha a bálon nem tud részt venni, de szeretné támogatni 
intézményünket, lehetőség van támogatói jegy vásárlására 
a titkárságon. 
 

 

Tisztelettel: 

Ozorák László 

Az alapítvány elnöke 

 
 


