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B év ■ Húsvét 3. vasárnapja 

„Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg,  
hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek.” 

www.szentanna.org 

 
A hét szentjei, ünnepei 

hétfő Soubirous Szent Mária Bernadett szűz  

szombat Szent Anzelm püspök és egyháztanító 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja, 

házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 
 

Egyházközségi programok 
17, kedd 18:00 Az utcaapostolok találkozója a szentmisével kezdődik 
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. 

20, péntek 
08:00 - 16:45 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk lelki-
szellemi-erkölcsi megújulásáért.  

20, péntek 17:00 Imaóra a betegekért. 
22, vasárnap 
10:00 

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

22, vasárnap Könyörgő nap papi hivatásokért.  
Egyházmegyei gyűjtés a papnevelés segítésére. 

április 23- 27 
hétfőtől- péntekig 
8.00 - 16.00 

Beiratkozás a Szent Anna Katolikus Óvodába. 
Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket. 
Részletek a hirdetőtáblán. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-04-08
http://www.szentanna.org/
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-04-16
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-04-21


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! 
 
■  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. 
 
■  A Szent Anna Katolikus Iskolába 31 gyereket írattak be.  
Az állami iskolába kb. a gyerekek fele lesz katolikus hittanos. 
Köszönet mindenkinek.  

 
 


