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B év  ■  Nagyböjt 2. vasárnapja 

„…Ha Isten velünk, ki ellenünk? …” 
www.szentanna.org 

 

A hét szentjei, ünnepei 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, 

születésnapja, házassági évfordulója.  
A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
Egyházközségi programok 

25, vasárnap Országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. 
26, hétfő 17:00 Bibliaóra 
26, 27, 28  
hétfő-kedd-szerda 
17:00 

 
Gyónási lehetőség a kápolnánál. Többen is gyóntatunk. 

26, 27, 28  
hétfő-kedd-szerda 
18:00 

Szentmise, lelkigyakorlatos beszéddel, amelyet 
Magung Fransis Indonéziában születet verbita 
missziós atya tart a kápolnában. 

27, kedd 18:00 Az egyházközségi képviselőtestület gyűlése 
a szentmisével kezdődik. 

március 
02, péntek 
08:00-16:45 

Elsőpéntek. Egésznapos szentségimádás 
egyházközségünk lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 
Erre a célra ajánljuk föl böjtölésünket is! 

02, péntek 17:00 Keresztút a templomban egyházközségünk lelki-
szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

02, péntek 18:00 Szentmise a templomban. 
 

Egyéb 
Szívesen állunk rendelkezésére a testvéreknek szentgyónásaik 
elvégzésére a vasárnap a 9 és a 10 órás mise között, az esti szentmisék 
előtt fél órával, a hétköznapi szentmisék után vagy egyeztetett időpontban. 
Így is készüljünk húsvétra! 

Nagyböjtben az Egyház a következőket kéri tőlünk: 
2 szigorú böjti nap van: a hamvazószerda és a nagypéntek.  
Azoknak, akik már elmúltak 18 évesek, de még nincsenek 60 évesek 
csak háromszor lehet étkezni és a főétkezés alkalmával jóllakni.  
Húsételt fogyasztani nem szabad. 

http://www.szentanna.org/


Nagyböjt péntekjein a máskor szabadon választható bűnbánati 
cselekedetek közül a hústilalom a kötelező, betöltött 14 éves kortól életünk 
végéig. 
Folytatódik a templom külső felújítása. Adományokat köszönettel 
fogadunk 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! 
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. 
Megjelent egyházközségi újságunk a Jánoshalmi Harangok, benne 
nagyböjti útikalauz. A bejáratoknál elvihető. Egy példány 150 Ft kerül. 
Adományt köszönettel elfogadunk az újságért. 

 
SZOBOR   RONGÁLÁS 

Valaki sajnos festékkel összekente a templom előterében lévő 
Fájdalmas Szűzanya szobrot.  

Az ismeretlen tettest feljelentettük.  
A rendőrség már el is kapta az elkövetőt.  

Kilétét nem árulták el. 

A szobor restaurálása a következő feladat.  
Aki szeretné anyagilag támogatni a restaurálást a bejárati 

perselybe teheti adományát. 
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