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B év  ■  Évközi 25. vasárnap 

„…az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.” 

www.szentanna.org  

 
A hét szentjei, ünnepei 

hétfő Szent Gellért püspök és vértanú 
szerda Szent Kozma és Damján vértanúk 
csütörtök Páli Szent Vince áldozópap 
péntek Szent Vencel vértanú 
szombat Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja, 
házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
Egyházközségi programok 

25, kedd 18:00 A képviselőtestület gyűlése a szentmisével kezdődik. 
28, péntek 
08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk 
lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

28, péntek 17:00 Imaóra a betegekért 
28, péntek 18:45 A családcsoport találkozik a plébánián. Régi és új 

családokat is hívunk szeretettel. 
Október hónapban 
hétfőtől szombatig 17.00 órától közösen imádkozzuk a rózsafüzért, majd utána 
18.00 órától szentmise kezdődik a kápolnában. Ezeken a napokon nem lesz reggeli 
szentmise. Vasárnap is imádkozzuk az esti mise előtt a templomban. Mindenkit 
szeretettel hívunk a közös imára egyházközségünk lelki-szellemi-erkölcsi 
megújulásáért. Aki nem tud eljönni, az otthon imádkozza, akár családjával együtt is. 
október 3, szerda 
10:00-12:00 

Szeretettel hívunk és várunk a baba-mama klubba 
minden anyukát és kisgyermeket szerda délelőttönként a 
Don Bosco klubba egy kis játékra, beszélgetésre és lelki 
feltöltődésre. 

október 6, szombat A KÉSZ hagyományos országos engesztelő zarándoklatát 
Máriaremetén, a Kisboldogasszony-bazilikában rendezi. Erre a 
zarándoklatra hívunk mindenkit. Az autóbusz reggel 6 órakor 
indul a központi buszpályaudvarról. Az 5.000 Ft részvételi díj 
fele pályázati pénz. Jelentkezni a Plébánia irodájában lehet 
2500 Ft befizetésével (busz és szerény ebéd) minél előbb. 
Részletek a hirdetőtáblán. 

http://www.szentanna.org/
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-24
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-09-26
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-09-27
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-09-28
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-29


 
 

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. 
  
■  Folytatódik a templom külső felújítása. Adományokat köszönettel 
fogadunk az irodában, vagy csekken. Cégek adócsökkentésre használhatják az 
adományt. 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.  

 

 

■   ■   ■   ■   ■ 
 

A KÉSZ hagyományos  
Országos Engesztelő Zarándoklata. 

2018 október 6. 
Máriaremete, a Kisboldogasszony-bazilika 

PROGRAMTERV: 

Indulás : 6:00  
a jánoshalmi központi buszpályaudvarról 

10.30 * szentmise a szabadtéri oltárnál 
 (főcelebráns és homíliát mond Snell György esztergom-budapesti 
segédpüspök) 
11.30 * a zarándokhely bemutatása (Esterházy László esperes-plébános) 
12.00–13.00 * ebéd  
13.00–13.45 * a tatai Esterházy Énekegyüttes koncertje 
14.00–14.45  * Makláry Ákos előadása: Boldogasszony Anyánk – Az 
Egyház Mária-tisztelete 
15.00 * rózsafüzér-imádság Szűz Mária hét fájdalmáról (szabadtéren, a 
templom melletti stációknál) Menyhárt Sándor jánoshalmi plébános 
15.45 * záró ima, áldás 

Érkezés: 19:30 
  a jánoshalmi központi buszpályaudvarra 

 


