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Tanévkezdő – Effata! Nyílj meg!
Jézus egyszer találkozott egy dadogva
beszélő sükettel, és így szólt hozzá:
„Effata! Nyílj meg!” És megnyílt a füle
és megoldódott a nyelve. A tanévkezdő
szentmisénken felolvasott evangélium
mintha éppen erre az alkalomra illene.
Minden újabb nekiszánás,
iskolakezdés,
vizsgára
készülés mögött ott lapul a
titkos ábránd, hogy de jó
lenne erőfeszítések nélkül
elérni a célunkat. Bárcsak
lehetne valami varázsszavunk, amivel ripszropsz menne a tanulás,
amivel kedvessé változna
egy mogorva kolléga.
Bátorítana erre bennünket
az evangéliumi történet?
Jézus szavairól akár a
keleti mesék csodás eleme is bevillan a
föltáruló kincses barlangról: Szezám,
tárulj! Hogyan kell értenünk Jézus
szavait? Mi a mélyebb örömhír a
történetben? Ne feledjük, ez az ember
nem rendkívüli dolgok birtokába jutott.
Süket volt és néma. Emberi esendősége
oldódott meg. Egy zsákutca nyílt meg.
Jézus ott lépett be az életébe, ahol
reménytelennek látszott a jövő. Ezért

Jézus minket sem foszt meg az
erőfeszítésektől. Mondhatnánk, ránk
fér! A mi keresztény életünkben lelki
gyógyulásként és apránként valósul
meg az, ami a süketnéma ember esetében testi és egy pillanat műve. Mintha a
beteg
meggyógyítását
lassított filmen látnánk
viszont önmagunkon egy
tanéven át. Minden nap
csak egyetlen filmkocka.
De ha nem becsüljük meg
annak a napnak az
ajándékát, akkor töredezetté válik a mozdulat,
nem érnek össze Isten
kegyelmi érintései. Ezért
az „Effata!” minket erre
indít:

o Nyílj meg új lélekkel a tudás, a
tanulás felé!
o Nyílj meg önmagad rejtett
mélységei, jobbik éned felé!
o Nyílj meg a közösség felé! Ismerd
meg társaidat, gazdagodj általuk!
o Nyílj meg a teremtő Isten felé!
Keresd Őt a mindennapokban!
Így kívánok áldott évkezdetet szülőnek,
diáknak egyaránt!
Márton atya
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Hittantábor az Augusztin-tanyán
Idén nyáron a júliusi nagy forróság
idején hittanosainkkal 9 napra a
Bakonyba vonultunk „hűsölni”. Táborhelyünk Augusztin-tanyán volt, az erdő
közepén, csodaszép helyen, településektől távol. Tökéletes helyszín az
önfeledt, vidám együttléthez és játékhoz,
tökéletes az elcsendesedéshez. Kirándultunk, métáztunk, számháborúztunk,
akadályversenyeztünk. Lelki programokban sem volt hiány: csoportokban
jeleneteket adtunk elő a nagylelkűségönfeláldozás erényéről, Jézus egy-egy
találkozását megjelenítő állomásokat
építettünk, tábori szentségimádáson
vettünk részt, és persze minden nap
megünnepeltük a szentmisét.
Nagy élmény volt számomra a háromnapos portya, amelyre a felső tagozatosokkal
indultunk.
Itt
fokozottan
megéltem, hogy segítőként vagyok a
táborban. Eleinte zavart, ha nem tudtam
a saját tempómban menni, mert valakit
bátorítani kellett a gyerekek közül. Úgy
éreztem, nekem is fárasztóbb menni, ha
másnak segítek. De később ebben éltem
át leginkább, hogy áldozatot hozok. A
portya tapasztalata volt az is, hogy
milyen szépen alakul közösségünk ebben
az intenzív együttlétben, amikor
egymásra vagyunk utalva és nincs
lehetőség félrevonulni. A portya végére

Reményik Sándor: Templom és iskola
Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
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közelebb
kerültek
egymáshoz
a
gyermekek, többet beszélgettek, többet
nevettek együtt, jobban segítették
egymást.
Hogy pedig a távollét is tud közelebb
hozni, azt az mutatta meg, hogy
mennyire örültünk egymásnak, mi
portyázók és az otthon maradottak,
amikor találkoztunk Zircen.
Táborunk lelki vezérfonalát az
erények adták. Minden napot egy
történettel vezettünk be, amelynek
középpontjában egy erény állt, amelyre
aznap különösen figyelhettünk. Figyeltem a gyermekeket (és igyekeztem
tanulni is tőlük), hogy sokan mennyire
komolyan veszik az aznapi feladatot:
számon tartják és igyekszenek beépíteni
napjaikba az erény gyakorlását. Az egyik
kedvenc élményem a következő volt: A
portya második napján a béketűrés
erényét emeltük ki. Jó meredek
emelkedőn másztunk felfelé, amikor
egyik nagylányunk - aki legszívesebben
talán már ledobta volna hátizsákját, és
ledőlt volna az út szélére – összeszorítva
fogát azt sóhajtotta, mintegy magának:
„Béketűrés!” Lendületet vett és ment
tovább az emelkedőn. Meg is lepődtem
hirtelen, hogy elég volt neki kimondani,
hogy akarja, akar béketűrő lenni a
nehézségben, és az erény valóságos erő
lett számára.
Külön szeretném kiemelni, hogy a
tábor a Gondviselés „támogatásával”
valósult meg, hiszen körbevonult a vihar
körülöttünk,
de
mi
megúsztuk
szárazon…
Jövőre gyertek még többen!

Táborlakók élményei
Hittantáborunk résztvevőitől megkérdeztük, hogy mi tetszett nekik a
legjobban ill. mi volt más ebben a
táborban?
„Az egy nagyon jelentős különbség,
hogy itt hit van és minden nap mise van.
Az nagyon más. Szerintem fontos, hogy
minden nap mise legyen, mert az segít,
hogy Istenre figyeljünk.” Cs. Márton
„Az tetszett, amikor felmentünk a
cseszneki várba meg színjátékoztunk
meg métáztunk. Nagyon jól éreztem
magam a táborban. Az a más itt, hogy
sokkal kedvesebb mindenki.” T. Dodó
„Itt mindenki jól viselkedik, nem
olyanok, mint a többi, hogy szemetel
meg csúfolódik. Meg a gyerekek is
mások.” M. Bálint
„Nagyon örülök, hogy elmehettem a
portyára. Legjobban az tetszett, amikor
kint aludhattunk. Szerintem jövőre is
eljövök.” Cs. Enikő
„Szerintem is más ez a tábor, mert itt
keresztények vagyunk, itt kedvesebbek a
gyerekek egymással. Nincs sok durvaság
a táborban.” Sz. Emese
„Nagyon jól éreztem magamat.
Találtam itt új barátokat, és másokkal is
megismerkedtem.
És
közelebb
kerülhettem Istenhez is, és sok erényt
tanultam a táborban. Jövőre is el fogok
jönni.” J. Vivien
„Az tetszett a táborban, hogy nem
csak olyan ülős tábor, mindig egy
helyen, hanem túrázós, mindenhová
elmegyünk.” B. Ildikó

Cz. Kati

Családi hétvége Leányfalun
Egyházközségünkből sok család vett
részt a 2006. július 7-9-i családi
hétvégén Leányfalun. Az összejövetel
jelmondata ez volt: „Egyházközségünk:
családjaink családja” Az alábbiakban a
résztvevők osztják meg élményeiket:
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gyermekeink, ahogyan vigyáztak a hét
hónapos kis öccsükre, hogy én részt
vehessek a felnőttek együttlétein, a
közös étkezések, beszélgetések, s az,
ahogyan az itthon maradt testvéreink
támogatták ezt a két napot imádsággal és
pénzbeli
adományaikkal.”
Mervay
család

„Sok ismerős, s pár ismeretlen arc,
kicsik és nagyok egyként dicsértük az
Urat, ki mindvégig velünk volt,
vigyázott ránk, s tanított bennünket.
Megnyílni Előtte, egymás előtt, még
mélyebben megélni hitünket családon
belül és kívül. S reményeim szerint mi is
adtunk valamit Istenünknek - örömét
lelte keresztény családjaiban -, s a
családok is egymásnak. A hétvége
önfeledt
boldogságáért
köszönet
Istennek
és
minden
odaadó
szervezőnek.” Kovács család

„A Leányfalun töltött családi hétvége
örömteli, mély élmény a számunkra.
A Jóisten kegyelméből és a szervezők
áldozatos munkájának köszönhetően
minden program igazán szépre sikerült a
sajátos hangulatú szabadtéri misétől a
játszótéri vetélkedőn át az esti tartalmas
beszélgetésekig bezárólag. Úgy érezzük,
itt elkezdődött valami nagyon jó hívő
családjaink között, amelyet ápolni kell.”
Seres család

„Hálásak vagyunk Istennek mindazért,
amit ezen a családos hétvégén
megtapasztalhattunk. Nagyon megérintett bennünket, hogy ilyen szép számmal
vehettünk részt a családnapokon, és
köszönjük a Szentléleknek, hogy nyitott
szíveket adott. Bízunk benne, hogy a
közösséggé fejlődés első lépéseit tettük
meg Leányfalun”. Pálfalvi család

„Nem olyan régóta lakunk a környéken,
a résztvevő családok egy részét csak
látásból ismertük. Nagyon jólesett, hogy
az "ismeretlenek" közül is többen
megszólítottak, mi is megszólíthattunk
másokat, tényleg "családias" volt a
légkör. Nagy élmény volt a közös
Szentmise, és az, hogy miközben a
gyerekek nagyszerűen szórakoztak, a
felnőtteknek
is
volt
módja
a
kikapcsolódásra
és
feltöltődésre
egyaránt.” Fülöp család

„Jó volt elvonulni, felmenni az Úr szent
hegyére. Alkalom volt ez a szembenézésre önmagunkkal, egymással, az
Istennel. Jó volt felfedezni a közös játék
örömét, az együtt töltött órák kincsét,
gyermekek zsivajában találni rá a belső
csendre, hallani meg a Teremtő szavát.
Közös volt a cél, a gondolat; a lelkekben
egy ’régi-új’ otthon képe rajzolódott ki,
még ha oly vázlatosan is.” Magyari
család
Mi érintett meg Leányfalun? "A szervező házaspárok lelkes, önzetlen munkája.
Ez úton is köszönjük Nekik. A közösség
lelkesedése, tenni akarása." Hagara
család
„Ez a július eleji alig két nap teljes egész
volt. Számunkra ez volt az idei nyár
egyik nagy eseménye, mivel szinte végig
itthon voltunk. A szervező családok
rengeteg energiát, szeretetet fektettek
bele. Emlékezetes maradt a péntek esti
amőba-játék, a szombat délelőtti közös
vetélkedő, a délutáni szentmise, a
4
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„Először voltunk keresztény családos
hétvégén. Ami ebben a hétvégében
különleges volt az az, hogy miközben
megismerhettük egyházközségünk családjait és játszhattunk, pihenhettünk
közösen, a hitünket is tápláltuk, erősítettük. Ha pár szóval kellene kifejezni,
hogy mit nyújtott ez a hétvége: a béke,
nyugalom, meghittség és szeretet
szavakkal tudnánk érzékeltetni. Örülünk,
hogy ebbe a kerületbe költöztünk és
ennek az egyházközségnek tagjai
lehetünk.” Mitták Tünde, Éva és Vivi

Spiritus vivificat! - A lélek éltet!
Idén nyáron a plébániáról ketten
juthattunk ki a Római Nemzetközi
Ministránstalálkozóra, melyet 5 évenként tartanak, és idén július 28. és aug. 4.
között került megrendezésre. Egyházmegyénkből kb. 150 ministráns indulhatott.
Élmények 5 pontban:
VII. 29.: Szent Péter Bazilika: Első
nagy élményem a Bazilikába való
előszöri belépés volt. Ezután pedig
misén vettünk részt a Bazilikában, a
Katedránál, mely szerintem ünnepi és
különleges mise volt.
VII. 30.: Hét templom zarándoklat: A
zarándoklat magába foglalta többek
között a Maggiore-, a Lateráni-, a Szent
Pál- és Szent Péter Bazilikát. Az út
fárasztó volt, de élményekben gazdag.
VII. 31.: Róma-este: Bár a nap
nagyon látványos volt (megnéztük pl. a
Colosseumot, a Forum Romanumot, a
Capitoliumot, stb.), engem mégis az esti
Róma fogott meg. Róma este szinte
ugyanolyan, mint nappal - nyüzsgő,
élettel teli - és ha lehet, még szebb. A
Trévi-kút, a Colosseum kivilágítva, a kis
utcák este nagyon hangulatosak.
VII. 1.: Népek ünnepe: Délután volt a
Népek ünnepe, melynek fő pontja az esti
Nemzetközi mise volt. Bár a mise német
nyelven folyt, mégis át lehetett élni.
Találkoztam olasz, német, osztrák
ministránsokkal, és még rengeteg népből
valóval, akik jelen voltak.
VII. 2.: Találkozás a Szentatyával, a
közös magyar mise: Délelőtt találkoztunk a Szentatyával, melyről mondanom sem kell, milyen nagy élményt
jelentett, s milyen szép, amikor a Szent
Péter tér telve volt ministránsokkal, akik
mind azért gyűltek össze, hogy hálát
adjanak Istennek. Délután tartottuk a
közös magyar misét a Santa Maria dei
Angeli templomban, melyen 1500

„Az esti bemutatkozások, a nappali
játékok, a közös étkezések – még ha
néha hangosak is voltak – a szeretetet
sugározták. Márton atya ötletei, a
különböző
szórakozások
teljesen
kikapcsoltak és éreztem a felém áradó
befogadó szeretetet.” Kövesdi Laci bácsi
Hálás szívvel köszönjük az egyházközség híveinek anyagi és lelki
támogatását, amely sok család számára
tette széppé ezt a hétvégét!
Liturgikus engedélyek
Egyre bővülő közösségi életünk és
liturgiánk számára nagy segítség, hogy 4
világi hívünk számára egyházmegyénk
főpásztora, Dr. Erdő Péter érsek úr
állandó engedélyt adott liturgikus cselekmények végzésére. Dr. Bönöczk Péter,
Dr. Pálfalvi László, Kovács János és
kántorunk, Szabó Balázs számára
áldoztatási engedélyt, utóbbi kettő
számára igeliturgiák végzésére, kántorunknak pedig temetés végzésére is adott
felhatalmazást. Köszöntjük őket új
szolgálataikban!
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magyar ministráns volt jelen, s ahol
hazánkért is imádkoztunk. Ezek a
lelki élmények és a
sok kisebb élmény
tette ezt az utat Zarándoklattá, mely
különös szépséggel és áhítattal bír
mindannyiunk szeme előtt.
Vári Zsolt

Schönstatti Családnapok
A nyáron egyházközségünk hat családja vett részt a
schönstatti lelkiségi
mozgalom
által
szervezett családnapokon Óbudaváron.
Erről
következik
egy beszámoló:
Kis családunkkal idén vettünk részt első
ízben a schönstatti Családnapokon,
Óbudaváron. Mivel két pici gyermekünk
van, kicsit aggódva, de nagy-nagy
örömmel és várakozással döntöttünk
végül ezen „nyaralás” mellett.
Öt napon keresztül minden reggel
szentmisével kezdődött, majd bő 1,5
órás előadás következett, melyeket két
szimpatikus öt-öt gyermekes házaspár
tartott.
A feldolgozott témák (például hűség,
boldogságkeresés,
különbözőségeink,
gyermeknevelés) során elhangzottak
nagy része ismerősen csengett a
számunkra, mégis jó volt így keresztényi
körben, hiteles családoktól összefoglalva
is hallani. Az esti beszélgetések során az
először résztvevő párok megismerkedésük részleteibe avatták be a
többieket, a „haladó” házaspárok pedig
Istenélményeikről
vallottak.
Arról
számoltak be, hogyan volt segítségükre
nehézségeikben
mély
hitük,
a
tragédiákat hogyan tudták Isten végtelen
szeretetének tudatában feldolgozni,
miképpen tapasztalták meg életükben
Isten kegyelmeit.
Míg az előbbi történetek derültséget
hoztak a társaságba, az utóbbiak mélyen
megérintettek.
Hálás szívvel és hitünkben megerősödve, feltöltődve tértünk haza
otthonunkba, azzal az elhatározással,
hogy jövőre ismét eljövünk.

Nyugdíjasaink a nemzeti
Szentélyben
Az új nemzeti Szentély volt idei őszi
nyugdíjas
zarándoklatunk
célja
szeptember 2-án. Ragyogó napsütésben
érkeztünk meg Mátraverebély-Szentkútra. Piros és fehér vajvirágok voltak
tömött sorokba és füzérekbe ültetve
mindenfelé. Ragyogtak a zöld levelek
között. Elvégeztük a keresztutat a
domboldalban. Harsogó zöld fű, messze
hangzó ének és Márton atya szép
elmélkedései teszik emlékezetessé ezt a
keresztutat. Szentmisénket hazánk lelki
megújulásáért ajánlottuk fel. Mise után
Julián atya mesélte el a sok testi és lelki
csodát, amelyet ő maga élt meg ezen a
kegyhelyen. Kora délután tovább
indultunk Fallóskútra. Nagyon tetszettek
az egyre magasabb erdős hegyek, a z út
mellett csörgedező patakok. Harangszóval fogadott bennünket a Remete.
Mekkora prófétai szónoklatot tartott a
lelki épülésünkre! Csakugyan nagyot
fejlődött a kegyhely! Elkészült az új
templom, amelyet Máriának, az Erdők
Királynéjának szenteltek. Altemploma is
lett. Sok urnás temetés is történt már. A
szentély áldott vizéből merítve indultunk
hazafelé. Szép napot engedett a jó Isten!
Márton atya megígérte, hogy tavasszal is
eljön
velünk.
Szeretettel
várunk
mindenkit! De addig se szűnjünk
imádkozni! Számon tart minket a mi
Istenünk!

Seres család

Szarvasné Marika
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Gitáros ifjúsági énekkarunk szeretettel
várja a régi és új énekkarosokat. A
próbák időpontja vasárnap reggel 9-től
van.
A tanév kezdetén nagy szeretettel hívunk
újabb
ministránsokat
az
oltár
szolgálatára.
A nyár folyamán sor került templomunk
tetőzetén a vízelvezető ereszcsatornák
teljes felújítására. A templomtérben
régóta áztak a falak. Ez most megszűnt,
de szakadó esőben így is néhány helyen
csöpög a plafon. Ez csak a tetőzet teljes
felújításával lenne megszüntethető. A
munkálatok 1.200.000.- Ft-ba kerültek,
amelyből 400.000.- Ft-ot pályázaton
nyert a plébánia a XVIII. ker.
Önkormányzat Ingatlanfelújítási Alapjából.
Augusztusban megtörtént templomharangunk villamos szerelvényének és
mechanikájának teljes felújítása. A
több mint egy éve elnémult harangot a
tartószerkezettel együtt másfél méterrel
meg is emelték, hogy a torony
ablakmélyedéseinek szintjére kerüljön,
így hangja tisztábban és messzebbre szól
ezután. A felújítás költsége közel
400.000.- Ft volt.

Hirdetések
Szeptembertől minden péntek este 7
órától (ill. már a szentmise véűge után)
egy órás csendes szentségimádás lesz.
Be lehet térni imádkozni rövid időre is.
Templomunkban minden hónap második
hétfőjén este 7 órakor taizéi imaórát
tartunk. Az első imaóra 2006. október 9én este 7 órakor lesz templomunkban.
Szeretettel
hívunk
meg
minden
korosztályt a közös imádságra!
Filmklub indul plébániánkon külön
ifjúsági és felnőtt korosztálynak. Minden
hónap első keddjén este 6-kor ifjúsági
(12-18 év) és első szerdáján este 6-kor
felnőtt filmvetítés lesz. Az első
alkalmak: október 3. kedd: Holt költők
társasága, október 4. szerda: Világok
arca: Baraka.
A Nyugdíjas Klub első összejövetele
szeptember 18-án, hétfőn reggel 8-tól
lesz. Minden második hétfőn tartjuk,
amelyre szeretettel várjuk idősebb testvéreinket imára, beszélgetésre, kötetlen
együttlétre.
A nyár elmúltával a plébánián újra indul
a
Baba-mama
klub.
Minden
csütörtökön reggel ½ 10-től ½ 12-ig
várjuk a kisgyermekes anyukákat a
Cserkészházba beszélgetésre, találkozásra.
Folytatjuk a nagy sikerű évközbeni
„mini-táborokat” a hittanos gyerekekkel. A felső tagozatos hittanosokkal
szeptember 29-október 1. hétvégéjén
(péntek estétől vas. ebédig) megyünk
Nógrádra, az alsó tagozatosokkal
október 20-22. között. Írjuk be
naptárunkba!
Péntekenként az esti szentmisét Márton
atya celebrálja. Előtte egy órát gyóntat.
Első péntekenként különösen hívom a
híveket, és a misét plébániánkért
ajánlom fel.
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azokat a felnőtt testvéreket hívtuk, akik
most ismerkednek a kereszténységgel,
vagy akár nincsenek is megkeresztelve.
Ez a felnőtt kezdő hittan kéthetente (az
év páros heteiben), hétfőn este ½ 9-től
lesz a Cserkészházban. Aki ismer a
környezetében ilyen felnőttet, kérjük,
hogy hívja meg őt személyesen ebbe a
csoportba.
Az
első
összejövetel
szeptember 18-án lesz.

SZENTMISÉK RENDJE:
Vasárnap és ünnepnap: De. 8 és 10
órakor és este 6 órakor.
Hétköznap: Minden reggel 7 órakor;
este 6 órakor: hétfőn, csütörtökön és
pénteken.
Litánia: Vasárnap az esti szentmise előtt
fél órával.
Első vasárnapon az esti szentmise előtt
egy órával szentségimádás.
Első csütörtökön az esti szentmise után
szentségimádás Jézus Szíve tiszteletére.
Gyóntatás: A reggeli szentmisék előtt
és alatt. Vasárnap a szentmisék alatt.
Minden pénteken du. 5-től 6-ig.

A Bibliaóra időpontja hétfői napokra
került át. Kéthetente a páratlan hetekben
lesz este ¼ 8-tól. Szeptember 25-én
indul.
Hittancsoportok a 2006/2007-es tanévben:
CSOPORT
Óvodások (3-5 év)
Óvodások (5-7 év)
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6-7. osztály
8-9. osztály
Ifjúsági (10. oszt.-tól)

A plébániahivatal félfogadási ideje:
Hétfő és Szerda De. 9-11 óra
Kedd és Péntek Du. 16-18 óra
Esküvőt 3 hónappal előre kérjük bejelenteni.
Keresztelési,
bérmálkozási
kérelmet a plébánossal kell megbeszélni.
INDULNAK A PLÉBÁNIAI HITTANOK!

Óvodástól egyetemista korig minden
korcsoportnak tartunk hittanórát. A
tavalyi évben 122 plébániai hittanosunk
volt, és idén remélhetőleg újabbak is
csatlakoznak hozzánk. Minden - régi és
új - hittanos részére kérek kitölteni
jelentkezési lapot. Ilyen lapok találhatóak a templomi ingyenes asztalkán és
kérhetők a sekrestyében és az irodában.
Vigyenek a szomszédoknak, ismerősöknek is. A plébániai hittanok szeptember
11-ével indulnak.

Felnőtt kezdő hittan
Felnőtt Bibliaóra

IDŐPONT
Csütörtök ½ 5 óra
Hétfő ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Szerda ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Szerda 4 óra
Kedd 6 óra
Szerda ½ 6 óra
Hétfő 6 óra
Csütörtök ½ 8
Hétfő ½ 9
(páros heteken)
Hétfő ¼ 8 óra
(páratlan heteken)

A hittanok helyszíne a plébánia
kertjében lévő „Cserkészház”, amelynek
bejárata a Címer u. felőli oldalon lévő
kertkapunál van.
A hittancsoportokhoz az év folyamán is
lehet csatlakozni.

A
tavalyi
évben
egy
külön
hittancsoportot hirdettünk meg, ahová
Szeretettel várunk!
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