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B év  ■  Évközi 23. vasárnap 
„Effata, azaz: Nyílj meg!” 

www.szentanna.org  

 
A hét szentjei, ünnepei 

szerda Szűz Mária szent neve 
csütörtök Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító 
péntek A Szent Kereszt felmagasztalása 
szombat A fájdalmas Szűzanya 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja, 
házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
Egyházközségi programok 

09, vasárnap 09:00 Ettől a vasárnaptól kezdve újra lesznek  
családos diákmisék. Miseszándékot is el tudunk még 
fogadni rájuk. 

11, kedd 18:00 A Szent Mónika Társulat találkozója a szentmisével 
kezdődik. 

14, péntek 
08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk 
lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

14, péntek 17:00 Imaóra a betegekért 
15, szombat 09:00-
13.00 

Bogár klub, játszóház gyerekeknek a Don Bosco Klubban. 
Gyere, játssz velünk! 

16, vasárnap 10:00 Hálaadás a jó termésért. Kérjük, aki tud valamilyen 
terményt hozni magával, az gyülekezzen a szentmise előtt 
a bejáratnál, körmenetben hozzuk föl az oltár elé a 
terményeket, a megáldásuk után, a szentmise végén 
hazavihetők. 

19, szerda 18:00 A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szeretettel hívja 
tagjait és minden kedves érdeklődőt a Kápolnában 
tartandó előadásra. Előadó Dr. Bábel Balázs érsek úr. Az 
előadás címe: Mátyás király és az egyház.  

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/nap/index.php?holnap=2018-09-12
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-09-13
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-14
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-15


Egyéb 
Kérjük, hogy kerékpárjaikat a kerékpár tárolóba tegyék, és ne támasszák a 

frissen festett templomfalhoz!  
■  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. 
  
■  Ráhel Szőlőskertje, remény, megbocsátás, öröm, lelki hétvége az abortusz 
sebében szenvedődnek 2018. szeptember 28 - 30. Budapest. 
Részletek a hirdetőtáblán. 
  
■  Folytatódik a templom külső felújítása. Adományokat köszönettel 
fogadunk az irodában, vagy csekken. Cégek adócsökkentésre használhatják az 
adományt. Eddig 1.012.000 Ft jött össze ebben az évben. Még van 2.000.000 Ft 
a pályázaton felül saját erőből kifizetendő. Isten áldjon meg minden adakozót! 
  
■  Köszönet azoknak, akik már befizették az ez évi egyházközségi 
hozzájárulásukat. Akik még nem tették meg, kérjük, tegyék meg! 
Csekkek a kijáratoknál találhatók, az irodában is be lehet fizetni. 
  
■  Szüreti Expó a ,,Szaki” udvarán. Mindenkinek szóló programmmal várnak 
mindenkit. Részletek a hirdetőtáblán. 

 
 

Házasság 
Megyesi Sándor, Sándor és Losonczi Etelka nőtlen fia Tömörkényről feleségül 
veszi Kecskeméti Csillát, Oszkár és Miklós Mária hajadon leányát 
Jánoshalmáról. Esküvőjük szombaton 17:00 órakor lesz templomunkban. 
Imádkozzunk a házasulandókért! 

 
 

 


