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Évközi 32. vasárnap 

„Boldogok, akik lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” 

www.szentanna.org 

 
 

A hét szentjei, ünnepei 
vasárnap Szent Márton püspök 
hétfő Szent Jozafát püspök és vértanú 
kedd Magyar szentek és boldogok 
csütörtök Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító 
péntek Skóciai Szent Margit 
szombat Nagy Szent Gertrúd szűz 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja, 
házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
 

Egyházközségi programok 
12, hétfő 17:00 Bibliaóra. Várunk minden érdeklődőt a Szentírás közös 

olvasására. A Zsidókhoz írt levelet olvassuk. 
13, kedd 17:00 A Szent Mónika Társulat találkozója kezdődik. 
15, csütörtök 
10:00-12:00 

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

16, péntek 
08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk 
lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

16, péntek 17:00 Imaóra a betegekért. 
18, vasárnap A szentmisék után a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Szent Erzsébet emlékére kenyeret oszt. 
Adományokat a rászorulók részére köszönettel  
fogadnak. 
Országos gyűjtés a Szeretetszolgálat javára. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.szentanna.org/
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-11-12
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-11-13
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-11-15
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-11-16
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-11-17


 
 

Egyéb 
■  Köszönet azoknak, akik részt vettek, szállást adtak, sütit hoztak, segítettek, 
imádkoztak a Városmisszió során. Isten tegye teljessé a jót, amit elkezdett 
bennünk!  
 
■  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.  
■  Az 1993-ban, vagy régebben megváltott, de azóta újra ki nem váltott 
sírhelyek lejárnak. Aki igényt tart továbbra is a sírhelyre, szíveskedjék a 
plébánia irodájában újra váltani. A ki nem váltott sírhelyek újra eladhatóvá 
válnak. A lejárt sírokon emlékeztető cédulák lesznek.  
Ezt a cédulát kérjük, hogy hozzák magukkal az újra váltáshoz.  
■  Jubiláns házasokat köszöntünk november 25-én, vasárnap a 10 órás 
szentmisében. Ebben az évben is mindazok adhatnak hálát, és azokat 
hívjuk szeretettel, akik 5, 10, 15…25… stb. évvel ezelőtt kötöttek egyházi 
(templomi) esküvőt bárhol, de itt szeretnének hálát adni az együtt eltöltött 
időért. Kérjük, jelentkezzenek a plébánia irodájában vagy a sekrestyében 
november 16-ig. Meghívót senki nem kap külön. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

