
SZENT ANNA PLÉBÁNIA 
Hirdetések 

  

2018 05 13 

 
B év  ■  Urunk mennybemenetele 

„…Miért álltok itt égre emelt tekintettel?...” 
www.szentanna.org 

 
A hét szentjei, ünnepei 

szerda Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú 
vasárnap Pünkösdvasárnap 

Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz  
névnapja, születésnapja, házassági évfordulója.  

A jó Isten áldása legyen az életükön! 
 

Egyházközségi programok 
május hónapban  
17.30 

Szűzanya köszöntő litánia. Hétfőtől szombatig a Mária 
udvarban a plébánián, vasárnap a templomban. 

május hónapban  
hétfőtől szombatig 

18:00 

Reggel nincs szentmise  
 
A szentmise kezdete. 

14, hétfő 16:30 Bibliaóra. 
15, kedd 17:00 Megbeszélés az elsőáldozók szüleinek a kápolnában. 
15, kedd 17.30 Az Utcaapostolok találkozója a litániával kezdődik. 
18, péntek 
08:00-16:45 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk lelki-
szellemi-erkölcsi megújulásáért.  

18, péntek 17:00 Imaóra a betegekért. 
21, Pünkösdhétfő „Ismerd meg Egyházmegyédet!” zarándoklat  

indulás: 7.15 a plébánia elől.  
Érkezés: 18.30 plébánia elé 
Útvonal: Kiskunhalas- Csipke ház-XIX. Nemzetközi Csipke és 
Kézműves Kiállítás-Vallási motívumok megjelenése a 
csipkékben és kézimunkákban, csipkével díszített egyházi 
öltözékek és textíliák – Kiskunmajsa templom- Petőfiszállás – 
Pálosszentkút búcsúi szentmise+körmenet+ebéd- 
Kiskunfélegyháza templomok- Bócsa templom- Soltvadkert  
Részvételi díj (útiköltség+ebéd+belépő): 3.500 Ft 
Jelentkezni az irodában lehet a részvételi díj befizetésével: 
Minél előbb. Aki tud, hozzon magával kisszéket és Hozsanna 
imakönyvet! 

27, vasárnap 09:00 Elsőáldozás 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-05-13
http://www.szentanna.org/
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-05-16
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-05-20


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.  
A hét folyamán nem használható a főbejárat a torony felújítása miatt. 
A templom főbejáratánál található gyászjelentések, illetve hirdetések 
a plébánia sarkán lévő hirdetőtáblán olvashatók! 

 
■  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. 

 
■  Május 26, szombat. Jubileumi Hálaadás és Családmajális 
Kecskeméten  
a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye megalakulásának 25. évfordulóján. 
Ingyenes, de május 20-ig regisztrációhoz kötött programok. Részletek a 
hirdetőtáblán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


