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B év  ■  Évközi 28. vasárnap 

„…kincsed lesz az égben…” 
www.szentanna.org 

 
A hét szentjei, ünnepei 

hétfő A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító 
kedd Alacoque Szent Margit Mária szűz 
szerda Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú 
csütörtök Szent Lukács evangélista 
péntek Keresztes Szent Pál áldozópap 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja, 
házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
Egyházközségi programok 

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. 

16, kedd 17:00 A képviselőtestület gyűlése a rózsafüzérrel kezdődik. 
16, kedd 17:00 Az utcaapostolok találkozója a rózsafüzérrel kezdődik. 
17, 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. 

17, szerda 17:00 Imaest a „Tiszta szerelemért” a kápolnában. 
18, csütörtök 17:00 A jánoshalmi espereskerület szentségimádási estéje 

nálunk lesz a kápolnában. 
Szentségimádás+rózsafüzér+szentmise. Utána szerény 
vendéglátás. Aki tud, kérjük, hozzon a vendéglátáshoz egy 
tányér pogácsát vagy sütit. 

19, péntek 
08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk 
lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

19, péntek 17:00 Imaóra a betegekért 
20, szombat 09:00-
13:00 

Bogárklub. Játszóház iskolásoknak a Don Bosco klubban. 

http://www.szentanna.org/
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-10-15
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-10-16
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-10-17
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-10-18
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-10-19


21, vasárnap  Missziós vasárnap. A missziók javára gyűjtünk. 
21, vasárnap 08:30 Borotán búcsú és érseki szentmise.  
27, szombat 
08:30-15:30 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 
Családtalálkozójára, hívunk benneteket Kalocsára. 
Program: érseki szentmise, előadások, 
gyermekprogramok. Részletek a hirdetőtáblán, jelentkezés 
a Parázs Központ honlapján.  

27, szombat 18:00 A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak Jótékonysági Bálat 
szervez, amelyre sok szeretettel várnak mindenkit. 
Jegyeket, támogatói jegyeket lehet venni a Máltai irodában 
hétköznap 9 és 15 óra között. 

 
Egyéb 

Kérjük, hogy kerékpárjaikat a kerékpár tárolóba tegyék,  
és ne támasszák a frissen festett templomfalhoz! 

■  A 230 éves templomunkról egy színes ismertető füzet 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.  
■  Jövő évi Katolikus falinaptár (forgatós), Katolikus Kalendárium és egylapos 
falinaptár megvásárolható a sekrestyében, a templom első padtömbje utáni asztalon 
(a pénzt kérjük a perselybe tenni) és a plébánián.  

 
 
 
 

 

http://szentmaximilian.hu/termek/katolikus-falinaptar-2019-forgatos/251
http://szentmaximilian.hu/termek/katolikus-kalendarium-2019/250

