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„Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.” 
www.szentanna.org 

 

A hét szentjei, ünnepei 
kedd Szent Romuald apát 
csütörtök Gonzága Szent Alajos szerzetes  
péntek  Fisher Szent János püspök, vértanú és Morus Szent Tamás vértanú, az 

államfők és a politikusok védőszentje 
vasárnap Keresztelő Szent János születése 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja, 
házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
Egyházközségi programok 

19, kedd 18:00 Az utcaapostolok találkozója a szentmisével kezdődik. 
19, kedd 18:00 A képviselőtestület találkozója a szentmisével 

kezdődik. 
21, csütörtök 
17:00 

Hálaadó szentmise a Katolikus Iskola alapításának 
25. évfordulóján a templomban. A szentmisét dr. 
Bábel Balázs érsek úr vezeti. 
Ezen az estén nem lesz 18 órási szentmise a kápolnában! 

22, péntek 
08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk lelki-
szellemi-erkölcsi megújulásáért.  

22, péntek 17:00 Imaóra a betegekért. 
22, péntek 18:45 A családcsoport találkozik 
28, csütörtök 
19:00 

A jánoshalmi napok, nulladik napján, este 19 órás 
kezdettel, templomunkban a Mithras pedagógus 
kórus jótékonysági koncertet ad templomunk 
felújításának a támogatására. A koncert keretében 
vendégként fellép a Kiskunhalasi Városi Vegyeskar Női 
Kamarakórusa! Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

29, péntek 10:00 Kalocsán a székesegyházban pappá szenteli Érsek úr 
Pecsmán Viktor diakónusunkat. Imádkozzunk érte! 
Autóbuszt indítunk. Indulás 08:30-kor a plébánia elől 
érkezés 16:00 körül ugyanoda. Az újmiséssel elköltött 
közös ebéd után megtekintjük  a  

http://www.szentanna.org/
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-06-21
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-06-22
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-06-22
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-06-24


Kalocsai Porcelán Manufaktúrát.  
Részvételi díj (utazás+ebéd+belépő): 3.000 Ft 
Jelentkezni az irodában lehet minél előbb, a részvételi 
díj befizetésével, van még néhány hely. 

július-augusztus 
hónapban 

Nem lesz 9 órás szentmise. 

 
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. 
 

 
 
 

 


