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Szentcsalád vasárnapja 

www.szentanna.org  

 

A hét szentjei, ünnepei 

kedd Szűz Mária, Isten anyja (parancsolt ünnep) 

szerda Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely 

csütörtök Jézus Szent Neve 

vasárnap Urunk megjelenése, Vízkereszt (parancsolt ünnep) 

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

 

Egyházközségi programok 

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

jan. 01, kedd  

10:00 és 18:00 

Újév, Szűz Mária Isten anyja, parancsolt ünnep. 

03, csütörtök 17:00  Az Életige csoport találkozik. 

04, péntek 07:00 Elsőpéntek, szentmise, előtte gyónási lehetőség. 

04, péntek 

08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk 

lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

04, péntek 17:00 Imaóra a betegekért 

04, péntek 18:00 Szentmise 

06, vasárnap A máltai szeretetszolgálat gyűjtése a rászorulók 

megsegítésére a kihelyezett perselybe vagy tartós 

élelmiszer a kosárba. Köszönet minden adományért. 

06, vasárnap 17:00 Az egyházközség közös szentségimádása, máltai imaóra. 

06, vasárnaptól Kunfehértón a szentmise du. fél 4-kor kezdődik. 

 

Egyéb 
 

■  Köszönet azoknak, akik a rászorulók számára az ebédfőzésen segítettek, 

adományoztak, sütit hoztak. 

  

■  Köszönet azoknak, akik részt vettek Szent János evangélista ünnepén a kalács 

és borszentelésen. 

 

http://www.szentanna.org/
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-01-01
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2019-01-02
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2019-01-03
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-01-06


■  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! 

   

■  Jövő évre szentmise szándékokat lehet a plébánián előjegyeztetni. 

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

személyes jelenléttel, imával.  

 

Bízd Újra Életed Krisztusra! 

 
 

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

