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A hét szentjei, ünnepei 

kedd Szent I. Damazusz pápa 

szerda A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária 

csütörtök Szent Lúcia szűz és vértanú 

péntek Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító 

szombat Boldog Brenner János 

Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja. 

 

Egyházközségi programok 

Adventben  

hétfőtől szombatig 06:00 

Rorate, hajnali szentmisék a kápolnában. 

09, vasárnap 17:00 Közös rózsafűzér imádság. Alatta gyónási lehetőség. 

10, hétfő 17:00 A Bibliakör találkozója a Don Bosco Klubban 

11, kedd 17:00 A Szent Mónika Társulat találkozója a Don Bosco Klubban. 

11-12-13,  

kedd-szerda-csütörtök 

        06:00 

 

 

Rorate szentmise 

        17:30 Gyónási lehetőség (Bolvári János atya is gyóntat) a 

kápolnánál. 

        18:00 Lelkigyakorlatos szentmise, a beszédet Ngamba Albert 

verbita diakónus (Kongó) tartja. 

12, csütörtök 15:00 Jánoshalma Városi Önkormányzat szeretettel várja városunk szép 

korú lakóit az Idősek Karácsonyára a Dr. Fenyvesi Máté 

Sportcsarnokba! Fellépnek: Koós János és barátai. 

14, péntek 

08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk 

lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

14, péntek 17:00 Imaóra a betegekért. 

14, péntek 18:45 A családcsoport találkozik. 

15. szombat 17:00 Adventi gyertyagyújtás a kápolnában a bérmálkozók és az 

ifisek vezetésével. Szeretettel hívunk mindenkit. 

16, vasárnap 16:30 Adventi jótékonysági hangverseny a templomunk felújításra. 

Fellépnek: Mithras Pedagógus Kórus, Hunyadi János Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói 

Szent Anna Katolikus Általános Iskola Énekkara 

Kiskunhalasi Művészeti Iskola növendékei és tanárai 

Ez a hangverseny a KÓTA - Magyar Kórusok Napja 2018 

rendezvénysorozat része is. 

 

http://www.szentanna.org/
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-12-11
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-12-12
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-12-13
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-12-14
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-12-15


20, csütörtök délelőtt Otthon lévő betegek, idősek áldoztatása  

karácsonyra. Kérjük, jelezzék őket az irodában  

vagy a sekrestyében. 

 

Egyéb 

■  Köszönet azoknak, akik adventi vásáron segítettek, adakoztak, részt vettek. 206.535 Ft 

adomány gyűlt össze, amelyet átadtunk a Máltai Csoportnak a rászorulók karácsonyi ebédjére, 

megsegítésére.  

 

■  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.  
■  Szívesen állunk rendelkezésére a testvéreknek szentgyónásaik elvégzésére a vasárnap a 9 és 

a 10 órás mise között, az esti szentmisék előtt fél órával, a hétköznapi szentmisék után vagy 

egyeztetett időpontban. Így is készüljünk karácsonyra!  
■  Megjelent egyházközségi újságunk a Jánoshalmi Harangok, benne adventi útikalauz. A 

bejáratoknál elvihető. Adományt köszönettel elfogadunk az újságért.  
■  Jövő évre szentmise szándékokat lehet a plébánián előjegyeztetni. 

Kérjük, hogy lehetőleg vegyenek részt a kért szentmisén, tegyék teljessé azt a személyes 

jelenléttel, imával. 

 

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

