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B év  ■  Évközi 21. vasárnap 

„Mi is az Úrnak akarunk hát szolgálni, ő a mi Istenünk.” 
www.szentanna.org  

 
A hét szentjei, ünnepei 

hétfő Szent Mónika 
kedd Szent Ágoston püspök és egyháztanító 
szerda Keresztelő Szent János vértanúsága 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja, 
házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
Egyházközségi programok 

30, csütörtök 
18:00 

A Máltai csoport találkozója a szentmisével kezdődik. 

31, péntek 
08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk 
lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

31, péntek 17:00 Imaóra a betegekért 
szeptember 02, 
vasárnap 10:00 

Tanévnyitó Szentlélek hívó szentmise. 

                17:00 Közös szentségimádás és máltai imaóra 
Minden misén Szeretettel fogadnak a máltaiak adományokat 

(szárazélelem, pénz) a rászorulók részére. 
09, vasárnap 
07:00 

Indulás a Vodicai búcsúra a buszpályaudvartól. 
Jelentkezni 950 Ft útiköltség befizetésével lehet az 
irodában minél előbb. 

09, vasárnap 
09:00 

Ettől a vasárnaptól kezdve újra lesznek  
családos diákmisék. 

22, szombat 
17:00 

Azoknak a fiataloknak (középiskolásoktól kezdődően) 
vagy felnőtteknek, akik szeretnének 
megkeresztelkedni, elsőáldozók lenni, vagy 
bérmálkozni, jelentkezés és első találkozásunk ekkor 
lesz a Don Bosco Klubban. 

 
 
 
 
 
 

http://www.szentanna.org/
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-27
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-28
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-29


 
 

Egyéb 

■  Köszönet azoknak, akik rendszeresen vagy alkalomszerűen hoznak virágot a 

kápolna vagy a templom díszítéséhez.  
 

■  Köszönet azoknak, akik részt vettek kéleshalmi búcsúi szentmisén.  

 

■  Köszönet azoknak, akik részt vettek „Gyökereink ápolása” c. pályázat 

testvértelepüléseink ifjúságának közösségépítő táborának a megszervezésében és 
lebonyolításban.  
 

■  Köszönet azoknak, akik részt vettek egyházmegyei szentségimádási napunkon. 

Isten áldja meg őket! 
 
Kérjük, hogy kerékpárjaikat a kerékpár tárolóba tegyék, és ne támasszák a 
frissen festett templomfalhoz! 
 

■  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 230 éves templomunkról egy színes ismertető füzet. Templomunk 

művészeti és történelmi szempontból kerül bemutatásra. Köszönet a szerkesztők 
munkájáért. Megvásárolható a sekrestyében és a plébánián 1.500 Ft-os áron. 
Vásárlásával templomunkat is támogatja. 
 

■  Dr. Bábel Balázs érsek úr (saját kezdeményezéséből) szeptember 1-től 

Kéleshalmát a császártöltési plébániához csatolta lelkipásztori ellátásra. 
 

■  Ráhel Szőlőskertje, remény, megbocsátás, öröm, lelki hétvége az abortusz 

sebében szenvedődnek 2018. szeptember 28 - 30. Budapest. 
Részletek a hirdetőtáblán. 
 

 
 
 
 

 


