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A hét szentjei, ünnepei 

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

 
Egyházközségi programok 

26, hétfő 17:00 Bibliaóra 
27, kedd 17:00 A 6. osztályosok szüleinek megbeszélés lesz a 

kápolnában. 
27, kedd 18:00 A képviselőtestület gyűlése a szentmisével kezdődik. 
28, Nagyszerda 
18:00 

Jeremiás siralmai a templomban. 

29, Nagycsütörtök 
18:00 

Szentmise. Megemlékezünk az utolsóvacsoráról, 
amelynek keretében a lábmosás szertartását is 
végezni fogjuk. 

30, Nagypéntek 
15:00 

Keresztút (jó idő esetén) a Kálvária temetőbe, 
                            (eső esetén) a templomban 
Ha a temetőben végezzük a keresztutat, onnan 

körmenetben vonulunk be a templomba és 
kezdődik Urunk szenvedésének ünneplése, 
Passió, kereszthódolat . 

Ha a templomban végezzük a keresztutat, rögtön 
folytatódik Urunk szenvedésének ünneplése, Passió, 
kereszthódolat. 

31, Nagyszombat 
20:00 

Húsvéti vigília, virrasztás. Részei: 1. tűzszentelés 2. 
húsvéti örömének 3. igeliturgia 4. a szentmise kezdete 
5. keresztvíz-szentelés 6. a szentmise folytatása 7. 
föltámadási körmenet a templom kívül, (üvegmécsest 
hozzunk magunkkal) 
 
 

http://www.szentanna.org/
http://lexikon.katolikus.hu/F/f%C3%B6lt%C3%A1mad%C3%A1si%20k%C3%B6rmenet.html


01, Húsvétvasárnap 
09:00  
 
10:00  
 
18:00  

 
Családos diákmise  
ételszentelés (kalács, sonka, tojás megszentelése) 
Szentmise 
ételszentelés (kalács, sonka, tojás megszentelése) 
Szentmise 

01, vasárnap A máltai szeretetszolgálat gyűjtése a rászorulók 
megsegítésére a kihelyezett perselybe vagy tartós 
élelmiszer a kosárba. Köszönet minden adományért. 

01, vasárnap 
17:00 

Az egyházközség közös szentségimádása, máltai 
imaóra. 

12,13,  
csütörtök, péntek 
8:00-19:00 

A leendő elsős gyermekek részére a beiratkozás időpontjai az 
Iskolákba. 
Akit nem a Szent Anna Katolikus Általános Iskolába iratnak be, 
azt kérjük, hogy a katolikus hittanra szíveskedjenek beíratni. 
Részletek a hirdetőtáblán. 

 
Egyéb 

■ Örömmel tudatom veletek, hogy megújult a missiós keresztünk és 
hazatért a Fájdalmas Szűzanya szobra, megújult talapzata is.  
Köszönet Szilágyi József, Ruskó Attila és Katona Szonja felújítást végzők 
munkájáért. Köszönet az adakozóknak is. Isten áldása legyen 
mindannyiukon!  
Megújult a toronyóránk is, új vezérlést és ütőszerkezetet kapott.  
■ A nagyheti szertartások rendje a hirdetőtáblákon, a Hunyadi Népében 
és a honlapunkon is olvashatók. Szeretettel hívunk mindenkit a közös 
ünneplésekre. 
■ 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! 

Szentgyónásra lehetőség: 
Nagycsütörtökön: 19:00-20:00 
Nagypénteken:      a szertartás után 
Nagyszombaton:   08:00-12:00  
■ 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! 
■ A szentsír virágaira adományokat köszönettel elfogadunk a templom 
közepénél kitett perselybe. 
 
 



■ Kérjük az otthonukban lévő betegeket, időseket jelezzék az irodában 
vagy a sekrestyében húsvéti áldoztatásra. Nagyszerdán délelőtt megyünk 
hozzájuk. 
■ A jánoshalmi máltaisok hagyományaikhoz híven, nagyszombaton ismét 
főznek idősek, magányosok, betegek, hajléktalanok és rászoruló családok 
részére. 
Az ebédek kihordásához segítőket várnak. Aki szokott segíteni vagy most 
szeretne bekapcsolódni, 11 órára jöjjön a volt Kollégiumba, a Molnár János 
utcába. 
Az ebédekhez süteményt is szeretnének csomagolni, ezért aki szívesen 
sütne, nagyszombaton reggel 8 óráig szíveskedjék behozni szintén a volt 
Kollégiumba, a Molnár János utcába.  
Minden segítséget előre is köszönünk. 
■ Aki szeretne virágot hozni a Szentsírhoz, kérjük, hogy nagykedden 
délelőtt hozza. 
■ A jobboldali gyónófülkékben ülve lehet gyónni. 

 
 
 
 


