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A hét szentjei, ünnepei 

hétfő Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és egyháztanító 
kedd Loyolai Szent Ignác áldozópap 
szerda Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító 
csütörtök Vercelli Szent Özséb püspök 
szombat Vianney Szent János Mária áldozópap 

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

A jó Isten áldása legyen az életükön! 
 

Egyházközségi programok 
30, hétfő búcsúnk 
másnapja 

Nincs irodai ügyintézés 

július 03 péntek 
07:00 

Elsőpéntek, szentmise 

03, péntek 
08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk 
lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért.  

03, péntek 17:00 Imaóra a betegekért 
03, péntek 18:00 Szentmise 
05, vasárnap 17:00 Szentségimádás és máltai imaóra 

Július  és  augusztus hónapokban nem lesz 9 órás szentmise 
 

Egyéb 
■  Megjelent egyházközségi újságunk a Jánoshalmi Harangok legújabb száma. A 
bejáratoknál elvihető. Egy példány 200 Ft kerül.  
Adományt köszönettel elfogadunk az újságért. Köszönet a szerkesztők munkájáért. 
 
■  Megjelent a 120 éves templomunkról egy színes ismertető füzet. Templomunk 
művészeti és történelmi szempontból kerül bemutatásra. Köszönet a szerkesztők 
munkájáért. Megvásárolható a templom bejáratánál, a sekrestyében és a plébánián 
1.500 Ft-os áron. Vásárlásával templomunkat is támogatja. 
■  Folytatódik a templom külső felújítása. Adományokat köszönettel fogadunk az 
irodában, vagy csekken. Cégek adócsökkentésre használhatják az adományt. Isten 
áldjon meg minden adakozót!  

http://www.szentanna.org/
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-07-30
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-07-31
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-01
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-02
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-04


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

 
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! 

 
 

 



 
 

Kedves Kéleshalmiak, és Kéleshalomról elszármazottak! 
 

Dédapáink, nagyapáink 80 évvel ezelőtt úgy gondolták, 
hogy kis településük központjában felépítik Isten házát,  
az imádkozó keresztény közöség otthonát, a templomot: 
ahol hálát adhatnak, és lelki vezetést kaphatnak,  
ahol hűséget fogadhatnak egymásnak, fiaikat-lányaikat megkereszteltethetik, 
ahol elsőáldozók vagy bérmálkozók lehetnek, és ahonnan az utolsó útra kísérhetik őket. 
Ezt a 80 évet szeretnénk megköszönni Istennek, hogy még áll a templomunk,  
és még van, aki használja a templomot őseink szándéka szerint. 
 

Szeretettel hívunk és várunk 2018. augusztus 19-én 11,30-kor 
kezdődő ünnepi szentmisére, a részben felújított templom újra 

szentelésére, amelyet  
dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek végez, 

és az azt követő megemlékezésre, és szerény szeretet fogadásra, 
amelyet az Önkormányzattal összefogva tartunk. 

 
Kérünk, gyertek el, imádkozzunk együtt templomunk 

és falunk megmaradásáért! 
A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, 

 jelezd részvételi szándékodat 
Schaffer Ágnesnek   

keleshalomkonyvtar@gmail.com    vagy    
+36 30 231 8469 

 
Emlékezzünk azokra, akik már nem lehetnek közöttünk, de örökül hagyták ránk e 
templomot! 
Imádságos szeretettel köszöntünk és várunk mindenkit, aki velünk szeretne ünnepelni. 
 
 
Kéleshalom, 2018. 07. 05. 

Szvétek Lajos      Menyhárt Sándor 
polgármester                plébános 
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