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B év  ■  Évközi 16. Vasárnap 

„…  pihenjetek egy kicsit!   ...”  ■ Mt 1,1-5 
www.szentanna.org 

 
A hét szentjei, ünnepei 

hétfő Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje 
kedd Árpád-házi Szent Kinga szűz és szerzetesnő 
szerda Szent Jakab apostol 
csütörtök Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei 

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

A jó Isten áldása legyen az életükön! 
 

Egyházközségi programok 
27, péntek 
08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk 
lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért.  

27, péntek 17:00 Imaóra a betegekért 
29, vasárnap 
18:00 

Templomunk búcsúján Bolvári János atya 
ezüstmisét tart nálunk. 

Júliusban  és augusztusban  nem lesz 9 órás szentmise! 
 

Egyéb 
■  Szívesen állunk rendelkezésére a testvéreknek szentgyónásaik 
elvégzésére vasárnap a 10 órási és az esti szentmise 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. 

 
 
 

http://www.szentanna.org/
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-07-23
http://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-07-24
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-07-25
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-07-26


 
Házasság 

■  Jacsó Gyula Endre, Benedek és Kasziba Mária nőtlen fia 
Jánoshalmáról feleségül veszi Baróthy Zsanettet, Béla és Dzimba 
Györgyi hajadon leányát Gyálról.  
Hirdetjük őket harmadszor.  
Esküvőjük július 28-án, szombaton 16:00 órakor lesz templomunkban. 
Imádkozzunk a házasulandókért! 

 
 

Helyezések 
■  Tamás Sándor atya Jánoshalmáról a kiskunhalasi Főplébániára kap kápláni 
kinevezést aug. 1-től. Feladata lesz a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és 
Szakgimnázium iskolalelkészi feladatainak ellátása.  
Köszönjük Sanyi atya itteni szolgálatát.  
Sok kegyelmet kívánunk neki az új szolgálati helyhez! 

 
■  Pecsmán Viktor újmisés a Kiskunfélegyháza Újplébániára kap kápláni kinevezést 
aug. 1-től. 
Köszönjük Viktor atya itteni szolgálatát.  
Sok kegyelmet kívánunk neki az új szolgálati helyhez! 

 
■  Richter Mátyás atya római tanulmányaiból hazatérve a jánoshalmi plébániára kap 
kápláni kinevezést aug. 1-től.  
Fogadjuk szeretettel az atyát, és segítsük itteni szolgálatát! 

 
■  Gyirán Péter diakónus lelkipásztori gyakorlatra a jánoshalmi plébániára kapott 
kinevezést aug. 1-től.  
Fogadjuk szeretettel diakónus testvérünket, és segítsük itteni szolgálatát! 

 
 
 


