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Szentháromság vasárnap 

„Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött Fia, valamint a Szentlélek,  
mert irgalmasságot gyakorolt velünk.” 

www.szentanna.org 

 
A hét szentjei, ünnepei 

szerda Szent István király ereklyéinek átvitele 
péntek  Szent Jusztínusz vértanú 
szombat Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk 
vasárnap Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja, 
házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
Egyházközségi programok 

Hétfőtől 
csütörtökig  
17.30 

Szűzanya köszöntő litánia a Mária udvarban a 
plébánián. 

hétfőtől 
csütörtökig  

18:00 

Reggel nincs szentmise  
A szentmise kezdete. 

28, hétfő 16.30 Bibliaóra. 
29, kedd 17:30 A képviselőtestület gyűlése a litániával kezdődik. 
31, csütörtök 
17:30 

A Máltai Csoport találkozója a litániával kezdődik. 

június 
01 péntek 07:00 

Elsőpéntek, szentmise 

01, péntek 
08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk lelki-
szellemi-erkölcsi megújulásáért.  

01, péntek 17:00 Imaóra a betegekért. 
01, péntek 18:00 Szentmise 
02, 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. 

http://www.szentanna.org/
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-05-23
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-05-30
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-06-01
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-05-26
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-06-03


03, 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. 

 
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 irodában meglehet vásárolni Schumi Julianna Veronika testvérünk  
„Élet képek” c. saját verseiből készült könyvet.  
Szeretettel ajánljuk a testvéreknek. 

 


