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A hét szentjei, ünnepei 

hétfő  Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja 
kedd Szent Rita szerzetesnő 
szerda Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú 
csütörtök  Szűz Mária, a keresztények segítsége 
szombat Néri Szent Fülöp áldozópap 
vasárnap Szentháromság vasárnap 
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. 

21, hétfő  Nem lesz litánia és szentmise. 
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! 
Még lehet a szentmise után jelentkezni a sekrestyében. 

25, péntek 16:00 Elsőáldozási próba a templomban. 
 

25, péntek 17:00 A Jánoshalmi Gazdakör Egyesület Szent Orbán Napi 
ünnepsége kerül megrendezésre az Orbán szobornál. 

http://www.szentanna.org/
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-05-21
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-05-22
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-05-23
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-05-23
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-05-24
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-05-26
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-05-26
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-05-27


25, péntek 
08:00-16:45 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk lelki-
szellemi-erkölcsi megújulásáért.  

25, péntek 17:00 Imaóra a betegekért. 
27, vasárnap 
09:00 

Elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért és 
családjaikért! 

június 2, szombat 
17:00 

Úrnapi szentségimádási lánc a világ körül 2018. 
2017-ben Krisztus Király ünnepe előtt 18 országban, 
840 helyszínen harminc ezren imádkoztunk együtt. 
Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve most 
világszerte 2020 helyszínen szeretnék Jézust imádni. 
Ehhez csatlakozva, közös szentségimádási óránk 
lesz a kápolnában. 

június 3, vasárnap  
Úrnapja 

Az Úrnapi körmenettel végződik a 9 órás szentmise 
és kezdődik a 10 órás szentmise.  
Kérjük, mindkét misére jövők vegyenek részt a 
körmeneten.  
A 10 órásira jöjjenek előbb kb. 09:45-re. 
Amelyik csoportnak van zászlója, azok aköré 
gyűljenek. Kérem a sátrak elkészítését és hozzanak 
virágszirmot is. Eső esetén nem lesz körmenet. 
Köszönet a közreműködésért. 

 
Házasság 

■  Miskolczi Árpád, +József és Szakál Margit nőtlen fia Jánoshalmáról 
feleségül veszi dr. Dudás Zsuzsanna Brigittát, István és Hegyi Matild 
Zsuzsanna hajadon leányát Jánoshalmáról. Hirdetjük őket harmadszor. Ha 
köztük valaki házassági akadályról tud, kérjük, jelentse a plébánián. 
Imádkozzunk a házasulandókért! 

 
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! 

 
 



A Jánoshalmi Gazdakör Egyesület  
Szent Orbán Napi ünnepsége  

2018. május 25 -én (pénteken) 17 órakor kerül megrendezésre az Orbán 
szobornál. 

Hívunk és várunk minden jánoshalmi lakost határunk  
védőszentjének ünnepén, és ott együtt kérjük, óvjon Bennünket  

minden természeti csapástól. 
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényünkre! 

Az ünnepség után tagjainkat állófogadásra hívjuk  
a Gazdakör székházába! 

 
Jánoshalma 2018. május 1. 

 
Gazdakör Elnöksége 

 


