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C év,  Advent  3. vasárnapja 

„Örüljetek az Úrban szüntelenül!” 

www.szentanna.org  

 

A hét szentjei, ünnepei 

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

 

Egyházközségi programok 

Adventben  

hétfőtől szombatig 06:00 

Rorate, hajnali szentmisék a kápolnában. 

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. 

18, kedd 17:00 Az utcaapostolok találkozója a Don Bosco Klubban. 

18, kedd 17:00 Szülői megbeszélés az ovis és iskolás keresztelőre a Kápolnában. 

20, csütörtök délelőtt Otthon lévő betegek, idősek áldoztatása  

karácsonyra. Kérjük, jelezzék őket az irodában  

vagy a sekrestyében. 

20, csütörtök Espereskerületi szentségimádás Mélykúton lesz. 

Program: 

17.30 óra Gyónási lehetőség 

18.00 óra Szentségimádás a Szent Joachim templomban 

19.00 óra Agapé a Csorba Házban közösségi ház 

21, péntek 

08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk 

lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

21, péntek 17:00 Imaóra a betegekért. 

22. szombat 17:00 Adventi gyertyagyújtás a kápolnában a Focoláre lelkiség 

vezetésével. Szeretettel hívunk mindenkit. 

24. hétfő 06:00 

24:00 

hajnali mise 

Éjféli mise 

25. kedd 

09:00, 10:00, 18:00 

Karácsony, Jézus születése  

 

26. szerda 10:00 Szent István diakónus 

27. csütörtök 18:00 Szent János evangélista ünnepén kalács és borszentelés. Hozzunk 

mindkettőt, utána kalács és borkostolás.  

dec. 30, vasárnap 

09:00, 10:00, 18:00 

 

A Szentcsalád ünnepe 

http://www.szentanna.org/


 

dec. 31, hétfő 18:00 Év végi hálaadás (vetítéssel). 

jan. 01, kedd  

10:00 és 18:00 

 

Újév, Szűz Mária Isten anyja, parancsolt ünnep. 

 

Egyéb 

■  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. 

  
■  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! 

  
■  Jövő évre szentmise szándékokat lehet a plébánián előjegyeztetni. 

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

jelenléttel, imával.  
 

 


