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Szentmisék és szertartások rendje: Hétköznaponként reggel 7 órakor 

Reggeli Dicséret, este 6 órakor szentmise;  

Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor szentmise 

Szentgyónási lehetőségek: Csütörtökön a szentségimádás alatt,  

Péntekenként este ½ 6-tól a szentmiséig, 

Vasár- és ünnepnapokon ¾ 9-es, 10-es, ½ 12-es és 18 órás miséken 

Külön kérésre, lelki vezetésre bármikor egyeztethető időpont 
 

 

KATEKÉZIS, HITOKTATÁS, ÉLET A PLÉBÁNIÁN 
 

Hitoktatás 
A hitoktatás az iskolákban szeptember 3-án, hétfőn, a plébánián pedig 

szeptember 10-én, hétfőn kezdődik. A tanévnyitó szentmise, a Veni 

Sancte szeptember 16-án, vasárnap délelőtt ¾ 9-kor lesz a diákmise 

keretében. 

A hittanórákkal kapcsolatos minden tudnivaló az értesítő hátoldalán, 

illetve a hittantermek hirdetőtábláján olvasható el.  

 

Óvodás hittan a plébánián 
Az idén is lesz a plébánián óvodás hittan. Az ovis hittan csütörtökönként 

délután 5 órakor kezdődik a plébánia kis hittantermében. Az első ovis 

hittant október 4-én, csütörtökön tartjuk. Kérjük a szülőket, hogy 

szeptember hónapban szíveskedjenek beíratni gyermeküket az irodán a 

foglalkozásokra.  

 

Ifjúsági katekézis 
Az ifjúsági csoport összejövetele pénteken esténként 7 órakor kezdődik. 

Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését is középiskolás kortól. Az első 

találkozás szeptember 21-én lesz.  

 

Gitáros ének- és zenekar 
Plébániánk gitáros ének- és zenekarába szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

Az énekpróbák szeptember 3-tól hétfőnként este ¾ 7 órakor kezdődnek. 
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Ministránsok 
Szeptembertől ismét várjuk új fiú ministránsok jelentkezését. A 

ministránspróba időpontja szombaton délelőtt 10 órakor van. 

 

Schola 
Szeptember 5-től kezdve minden szerdán este ¾ 7-kor 

szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket templomunk 

énekkarába (Scholájába).  

 

Laudes 
Szeptember 3-án, hétfőtől reggel 7 órakor közösen imádkozzuk a Reggeli 

Dicséretet. 

 

Lélekzetvételnyi csend 
Szeptember 3-tól hétfőnként este 7 órára szeretettel várjuk a 

testvéreket közös esti imádságunkra, melyet plébániánk gitáros 

ének- és zenekara vezet. 

 

Mocorgók miséje 

 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat  

szeptember 9-én, vasárnap délután 4 órakor  

a „Mocorgók miséjére”. 

 

Lectio divina 
Szeptember 15-én, délután ½ 5-kor várjuk ismét a testvéreket 

a Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „A 

mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá 

méltók” (Mt 22,1-10) 

 

Biblia-óra 
Szeptember 18-án, kedden este ½ 7-kor várjuk ismét 

szeretettel az érdeklődőket Biblia-órára. 

 

Gitáros szentmise 
Szeptember 15-én, szombaton az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- 

és zenekara fog énekelni. 



Ministránsbeöltözés 
Szeptember 30-án, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében 

kerül sor az új ministránsok beöltözésére, valamint a megbérmált 

ministránsok felavatására. 

 

Irodai fogadóórák változása 
Szeptembertől megváltozik az iroda nyitvatartása: hétköznaponként 

(szombat kivételével) délelőtt továbbra is 9-12-ig tart nyitva az iroda, 

hétfőn délután megszűnik a fogadóóra, szerdán délután 4-6-ig lesz 

hivatalos óra.  

Tamás atya fogadóórája minden szerdán délelőtt 9-10-ig lesz. 

 
 

Előretekintés októberre 

 

Elsőpéntek 

Az elsőpéntekes betegeket október 5-én látogatja Tamás atya. 
 

Rózsafüzér 

Október hónap folyamán az esti szentmisék előtt imádkozzuk a 

rózsafüzért. Hetente egy alkalommal este fél 6-tól a gyermekek vezetik a 

rózsafüzért.  

 

 

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián 

Hétfőtől Péntekig: 9
00

-12
00 

 

Szerdán: 16
00

-18
00 

 

Tamás atya fogadóórája:  

Szerdán: 9
00

-10
00 



 

  

 

 
 
 
 

OSZTÁLY CSOPORT NEVE IDŐPONT  HELY HITOKTATÓ 

Óvodások Aprószentek Csütörtök   17.00 - 17.30 kis ter.  B. Ági néni  

      

1-2. oszt. más iskolákból Boldog II. János Pál pápa Szerda 17.00 - 17.45 kis ter. Levente bácsi 
      

3. osztály (Móra) Boldog Apor Vilmos Hétfő 16.15 - 17.00 nagy ter. Levente bácsi 

3. osztály (Kölcsey 3.c) Szent Erzsébet Kedd 15.00 - 15.45 kis ter. Sz. Ági néni 

3. osztály (Fekete) Szent Angéla Szerda 16.15 - 17.00 kis ter. Levente bácsi 

3. osztály (Kölcsey 3.a,3.b) Szent Fülöp Csütörtök 15.00 - 15.45 kis ter. B. Ági néni 

      

4. osztály  Szent György (Kölcsey) Kedd 15.00 - 15.45 nagy ter. Levente bácsi 

 Szent Imre (Móra, Fekete) Csütörtök 16.00 - 16.45 nagy ter. Levente bácsi 

      

5. osztály Szent Klára (Móra, Fekete) Kedd 16.00 - 16.45 nagy ter. Levente bácsi 

 Szent Tamás (Kölcsey) Csütörtök 15.00 - 15.45 nagy ter. Levente bácsi 
            

6. osztály Szent Rita Hétfő 15.00 - 15.45 nagy ter. Levente bácsi 

  Szent László Kedd 17.00 - 17.45 kis ter. Levente bácsi 

       

7. osztály Szent Margit Szerda 15.00 - 15.45 kis ter. Levente bácsi 

  Boldog Gizella Csütörtök 17.00 - 17.45 nagy ter. Levente bácsi 

      

8. osztály Szent Mónika Hétfő 17.00 - 17.45 nagy ter. Levente bácsi 

  Szent Antal Szerda 15.00 - 15.45 nagy ter. P. Ági néni 
 


