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Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja 

„Békesség nektek!” 
www.szentanna.org 

 
A hét szentjei, ünnepei 

hétfő Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja, 

házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 
 

Egyházközségi programok 
08, vasárnap 
06.00-19.00 

Országgyűlési képviselők választás zajlik.  
Éljünk állampolgári jogunkkal és kötelességünkkel. 
Szavazzunk azokra, akiket lelkiismeretünk szerint 
méltónak tartunk országunk vezetésére, akiknek 
vezetése alatt biztosítottnak látszik nemzeti 
önállóságunk, egységünk megőrzése népünk jóléte. 
A szentmise végén elénekeljük a Himnuszt és a 
Szózatot imádságképpen. 

09, hétfő 18:00 Bibliaóra 
10, kedd 18:00 A Szent Mónika Társulat találkozója a szentmisével 

kezdődik 
11, szerda 
09:00-12:00 

Máltai ruhabörze a plébánia udvarán 

12, csütörtök 
14:00 

A világhírű Budapesti Fesztiválzenekar koncertje a 
templomban. Ingyenes belépés mindenkinek. 
Részletek a hirdetőtáblán.  

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. 

13, péntek 
08:00-16:45 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk lelki-
szellemi-erkölcsi megújulásáért.  

13, péntek 17:00 Imaóra a betegekért. 
13, péntek 18:45 Családcsoport találkozója 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-04-08
http://www.szentanna.org/


 
15, vasárnap 
09:00 

Keresztátadás szertartása a 6. osztályosoknak. 

19, csütörtök 
09:00-12:00 

Nyílt nap a Szent Anna Katolikus óvodában 
Szeretettel várjuk a leendő kiscsoportos óvodásokat a 
Szent Anna Katolikus Óvoda játékos délelőttjére! 
Helyszín: Jánoshalma Bernáth Zoltán u. 12. 

22, vasárnap 
10:00 

Dr. Bábel Balázs érsek úr templomunkban bérmál. 
Imádkozzunk a bérmálkozókért! 

 
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.  
A jobboldali gyónófülkékben ülve lehet gyónni. 
 
■  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 szentmise után meg lehet nézni egy 6 perces kisfilmet a Szent 
Anna Katolikus Iskola életéről. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


