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volt felszentelve. E templomban õrizték a Több mint 1100 évvel ezelõtt, amikor 
szûz Anyának drága ereklyéit: a palástját Bölcs Leó uralkodott Görögországban, 
és övét. Ide járt a nép a szûz Anya segítsé-az Isten sújtó keze nagyon ránehezedett 
gét kikérni minden bajában. Itt remélték az emberekre. Konstantinápolyban és a 
most is, hogy megkönyörül rajtuk az Úr.környékén, a pestis, a fekete halál vágta a 

Reményükben nem csalatkoztak. Egy kegyetlen rendeket az emberek tömegei-
alkalommal nagy sokaság imádkozott itt. ben. Halálos félelem borzongatta az em-
Jelen volt a papság, sõt maga a császár is. bereket, látva a temetetlenül hagyott hul-
Krisztusért õrültnek nevezett szent And-latömegeket az utca kövezetén. Anya 
rás az õ szent tanítványával, Epifánnal gyermeke mellõl, gyermek anyja mellõl, 

hitves hitvese mellõl dõlt ki egy váratlan 
pillanatban a láthatatlan kasza suhintásá-
ra. Az egykor vidám, népes város sivár, 
puszta volt az élõktõl, de annál több hul-
lát lehetett látni úton-útfélen. Az emberek 
nagyon megrémültek. Azt hitték, hogy 
már elkövetkezett az utolsó ítélet nagy 
napja. Tudták, hogy a jó Isten ezzel a csa-
pással arra inti õket, hogy térjenek ma-
gukba s ezért naphosszat, sõt egész éjsza-
kákon keresztül imáikkal ostromolták az 
eget. Eszükbe jutott, hogy van felettük 
egy szeretõ Szív, melyben még bízhat-
nak, melytõl oltalmat s védelmet remél-
hetnek: a legszentebb Szûz anyai szívére 
gondoltak. Ezért indultak el nagyon so-
kan a városon kívül esõ blachernei temp-
lomba, amely a szûz Anya tiszteletére 

Szûz Mária Oltalmának ünnepe
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szintén az imádkozók között volt. Egész zük és tapasztaljuk ezt. A csodásan telje-
éjen át tartott az ájtatosság. Így ostromol- sült kérések sokasága, a bûn igájából 
ták forró imájukkal az eget, s lelkük bá- megszabadultak lelki békéje és öröme 
natos egén megjelent a reményt keltõ haj- tudná legékesebben hirdetni az Ég hatal-
nali csillag. mas Királynéjának anyai oltalmát.

Reggel felé, úgy 4 óra tájban, amint Íme, ezt jelenti nekünk Szûz Mária 
szent András az ég felé tekintett, látja oltalma! Gyermekségünk, ifjú korunk, 
megnyílni az eget s a szûz Anyát az an- családi boldogságunk kedves védelme-
gyalok és szentek társaságában a temp- zõje: hitünk, boldog reménységünk biz-
lom felé közeledni. Szent András azt hit- tos vezére! Mit adunk vissza mindeze-
te elõször, hogy a szeme káprázik, meg- kért neki?! Adjuk, szívünket tele gyer-
kérdezte azért tanítványát: Látod-e Epi- meki szeretettel s ragaszkodással iránta, 
fán? A tanítvány igennel válaszolt, és és akit hirdet szent Fia iránt.
most már ketten nézték a csodás látványt. A Boldogságos szûz Mária e csodála-

A szûz Anya megállt az ambonon és tos segítségének az emlékére a görög ka-
imádkozott. Majd tovább ment a nagy tolikus egyházunk ünnepet ír elõ, hogy 
oltárhoz s ott már sírva kérte isteni szent emlékeztesse a híveket arra az örvende-
Fia kegyelmét. Sokáig tartotta kiterjeszt- tes tényre, hogy a mennyországban egy 
ve palástját a népen. Majd megáldotta jóságos anyai kéz viseli gondunkat s óv 
õket s eltûnt. A szûz anya oltalmába vette minket, kik bizalommal fordulunk hoz-
õket, s csodálatos megjelenésével egy zá, minden vésztõl, minden bajtól. 
idõben a pestis megszûnt.

Miló MiklósA nép végre fellélegzett, csodás sza-
badulásukról meg nem feledkeztek, em- Parókus
lékét mindig megülték, sõt megüljük mi 
is minden év október elsején. Miért? 
Mert a Blacherneiek esete eszükbe jut-
tatta, hogy mi fölöttünk is ép úgy tartja 
oltalmazó palástját a hatalmas Szûz, 
amint azok felett tartotta.

Gondoljunk csak bele, hogy gyerme-
keinket a sok-sok veszély közepett nem a 
szent Szûz anyai oltalma védelmezi? És 
a hitvesi boldogság, a családi béke meg-
bomlott-e ott, ahol a Család égi Anyjá-
nak védõ palástja alá állt? Ó nem, mert a 
szent Szûz hatalma nagy, oltalma erõs!

És ha ezt tapasztaljuk egyesek, csalá-
dok életében, még inkább látjuk ugyan-
ezt nyilvános kegyhelyeinken, ahol se-
gítségét, kegyelmeit, oltalmát feltûnõen 
és sûrûn érezteti. Mi Máriapócson érez-



A június 30-ai Tudjuk Püspök atyáról, hogy szerzetes, 
hajdúdorogi püs- mégis meglepõen tapasztaljuk, hogy 
pökszentelés óta püspökké szentelése óta is a szerzetesi 
sûrûn találkozha- ruháját viseli. Minek köszönhetõ ez, mit 
tunk Kocsis Fülöp szeretne vele kifejezni?
Hajdúdorogi me- Nem szándékom, hogy ezzel valamit 
gyéspüspökke l  kifejezzek. Természetesnek tartom, hogy 

Nyíregyháza utcáin. Már sokunknak fel- ha megkaptam dr. Keresztes Szilárd püs-
tûnt, ha szembe jött velünk az utcán, pök úrtól ezt az öltözetet, amikor szerze-
vagy a vasútállomáson várakozva köz- tessé szentelt 1998-ban, akkor ugyanígy 
vetlen, barátságos modora, és nem mel- szerzetes vagyok testileg és lelkileg ezek 
lékesen szerzetesi ruhája. után is. A jog azt írja, hogy ha valakit 
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teremtményeihez. Gondviselésbe veszi 
õket, szeretetét mutatja ki irántuk. Isten 
elsõ ízben akkor emlékezett meg az em-
berrõl, amikor életet adott neki. Isten 
emlékezete = életteremtõ szeretet. Eb-

Miközben a pap kihozza az elõkészü- ben a megemlékezésben élõ és halott kö-
leti asztalról az áldozatra szánt adomá- zött nincs különbség. Isten nem a halot-
nyokat, a megemlékezéseket énekli. Azt tak, hanem az élõk Istene. (Mt 22,32). Is-
kéri az Istentõl, hogy az egyházi elöljá- ten emlékezetébe ajánlani ezt jelenti: ké-
rókról, Isten házának alapítóiról és jóte- rem az Istent, hogy akiket emlékezetébe 
võirõl, végül minden jelenlevõ hívõrõl ajánlok, tegye és tartsa õket élõknek, 
emlékezzék meg az Õ országában most vagyis kedvelt és szeretett teremtménye-
is, és az egész örökkévalóságon át. Ami- inek. Szeresse õket most is, ebben a rö-
kor a jelenlevõ hívek erre ámennel felel- vid földi életben, és tartsa életben, szere-
nek, ugyanezt kérik Istentõl mindenki tetében a végtelen örök életben is.
számára, akirõl említést tett a pap. A Amikor Isten életadó szeretetébe 
megemlékezések szövegében országon- ajánljuk a Liturgián említett szerettein-
ként eltérések is vannak. Egyes helyeken ket, akkor azt bizonyítjuk, hogy õk ben-
beleveszik a világi vezetõket, a hazát és ne vannak a mi szeretetünkben, a mi em-
másokat is. lékezetünkben is. Hogy az emberek, em-

Mit jelent ez: Isten emlékezetébe aján- bertársaink Isten emlékezetében lesznek 
lani: emlékezzék meg ezekrõl az Isten? és vannak, az jelenti számukra az örök 
Az ószövetségi szentírás kifejezései sze- életet. (folyt. köv.)

Lakatos Lászlórint, amikor Isten emlékezik, odafordul 

„Tanuljunk meg imádkozni
és az imádság által váljon hitelessé az életünk!”

A Szentliturgia 32.
A nagy körmenet 3.



4 GÖRÖG GONDOLATOK

szerzetesbõl püspökké szentelnek, akkor lessen egyénekben, családokban, közös-
mindazok a jogok és kötelességek to- ségekben.
vábbra is terhelik, amelyek korábban. Vi- Van valamilyen konkrét terv Püspök 
szont, ami az életformájával nem egyez- atya elõtt a közel jövõben?
tethetõ össze, azt el kell hagynia vagy el- Például itt, Nyíregyházán a székesegy-
hagyhatja. Úgy gondolom, hogy a püs- házban szeretném, ha a zsolozsmát min-
pökséggel összeegyeztethetõ, hogy szer- den nap elvégezhetnénk. S nem csak 
zetesi ruhában járjak továbbra is. Bízom paptestvéreimmel, hanem mindazokkal 
abban is, hogy ezzel senkit sem bántok, együtt, akiknek erre igényük van, akik 
senki sem botránkoztatok meg. szeretnének ebbe bekapcsolódni. Megint 

Milyen tervei vannak Püspök Atyának? az egyházjogra hivatkozom. A 199. ká-
Nagyon sok mindent szeretnék csinál- non elõírja, hogy a szemináriumokban és 

ni, de megértettem, hogy elõbb össze a püspöki templomokban minden nap 
kell állítani egy átfogó, lelkipásztori ter- végezni kell az Istentiszteletet. Ez az Is-
vet, amely felfûzi az összes munkát, me- tentisztelet természetesen nem csak a 
lyet Krisztus örömhírének terjesztése ér- Szent Liturgiára vonatkozik, hanem a 
dekében tenni akarunk. Elképzelésem zsolozsmára is. Persze, a teljes zsolozs-
szerint ennek a fõ gondolata, hogy Ta- mát, amelyhez a hajnali és éjszakai szer-
nuljunk meg imádkozni és az imádság tartások is hozzá tartoznak, sajnos, nem 
által váljon hitelessé az életünk! Erre a fõ tudjuk elvégezni, mert az nagyon sok 
gondolatra kellene felfûzni a további te- lenne. Erre, valójában, csak a szerzetes-
vékenységünket. A mondat elsõ része, házakban van lehetõség, de amit lehet, 
hogy tanuljunk meg imádkozni, nem azt azt szeretném, ha a nyíregyházi temp-
jelenti, mintha eddig nem tudtunk volna. lomban is elmondanánk.
Inkább azt, hogy mindnyájunknak tanul- Mi az pontosan, ami Nyíregyházán 
nunk kell az imádságot. A lelkipásztori bevezetésre fog kerülni?
munka elsõ részében tehát arra szeret- Például az imaórák. A napi zsolozsmá-
ném a nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy ban négy imaóra van: elsõ, harmadik, ha-
tanuljuk meg értékelni és élni azt a gyö- todik és kilencedik. Ez a régi, még az 
nyörû örökséget, melyet a Bizánci egy- ókeresztény korból, sõt a Krisztus korá-
ház kínál nekünk. Próbáljuk meg ma- ból származó idõbeosztást követi, amikor 
gunkévá tenni azt az imádságos tüzet, a napokat kétszer tizenkét órára osztot-
amely õseinkben volt, és amelyre nyil- ták, és azon belül háromóránként mérték. 
ván a mai embernek is szüksége van. Így, tehát, az elsõ óra körülbelül reggel 
Amikor az õseinket említem, akkor a hat órának felel meg, a harmadik óra dél-
több évszázada élt keresztényekre is elõtt kilencnek, a hatodik óra déli tizen-
gondolok, akik nálunk hõsiesebb, szen- kettõnek, a kilencedik óra pedig tizenöt 
tebb életet éltek, de hiszem azt, hogy tõ- órának. Ezután kezdõdik a második ti-
lük most is tudunk tanulni. A lelkipászto- zenkettes kör. Ennek mintájára alakult ki 
ri terv második lépése pedig arra irányul, már a zsidó népnél, aztán nagyon hamar a 
hogy ebbõl az imádságos életbõl minél keresztényeknél is, hogy a napot ezekkel 
inkább tanúságtevõ keresztény élet szü- az órákkal szenteljük meg. Minden ima-
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óra három zsoltárt tartalmaz. Nagyon ér- rokból áll, hanem különbözõ más imák is 
dekes, hogy minden egyes szertartásunk- kötõdnek hozzá.
ban megjelenik a zsoltároknak ez a hár- Meg lehet-e találni ezeket valamilyen 
mas csoportja. A Szent Liturgiában is há- írásos formában? 
rom antifóna van, ami a mai gyakorla- Igen. A sokak által ismert énekes-
tunkban még csak a püspöki liturgián könyvben megtalálhatók az un. királyi 
mutatkozik meg. Ám aki egy kicsit utána imaórák. Ezeket karácsony, vízkereszt és 
néz, az észreveheti, hogy az imakönyv- húsvét elõtt imádkozzuk. Ezeknek sok 
ben szépen ott van mind a három antifó- része megegyezik a napi imaórákkal. Né-
na. Aztán a vecsernyében is három zsol- hány éve megjelent egy kis imakönyv, 
tár van elõírva az „Uram tehozzád…” mely majdnem teljes egészében tartal-
ének után, mégpedig a 140, 141. és a 129. mazza ezt a négy szertartást. Ennek telje-
zsoltár. Az utrenye, a reggeli istentisztelet sebb változatát szeretnénk majd hamaro-
is kétszer három zsoltárral az un. hexa- san kiadni.
pszalmosszal indul, a végén a három di- Sokszor említi Püspök atya az imát. 
cséreti zsoltárral (148-149-150) zárul. Mit adhat nekünk az ima, miért kell 
Érdekes, hogy a zsoltárok eme hármassá- imádkoznunk? 
ga nem is a Szentháromságra utal elsõ- Az imádságnak számtalan, hétközna-
sorban, hanem a három szent napot, a föl- pinak tûnõ elõnye is van. Békésebbé, 
támadásra való várakozásnak a három nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá te-
napját jelzi. Ennek egy nagyon õsi nyo- szi az embert, sokkal több erõt tapasztal 
mát látjuk a jeruzsálemi zarándokok le- meg önmagában, ha gyakran imádkozik. 
írásaiban, s errõl több patrisztikus írás is De ennél sokkal nagyobb dolgok is rejle-
beszámol. Egyébként a latin zsolozsmá- nek itt. Az emberi tevékenységek legfon-
ban is ugyanezt a hármas tagolást találjuk tosabb eleme az imádság. Ez a legna-
meg. Ezeket az imaórákat szeretném be- gyobb, amit tehet az ember. Ekkor a Te-
vezetni megfelelõ idõpontokban: reggel, remtõvel kerül a legmélyebb kapcsolat-
délben és délután. ba. A teremtõ Isten azért alkotott meg 

Mit jelent az, hogy imaóra, zsolozsma? minket, hogy megajándékozzon saját 
Az imaóra nem egy órán át tartó szer- életével, saját túlcsorduló boldogságá-

tartás, hanem egy meghatározott órában val. Ezért élünk. Azért, hogy megtaláljuk 
mondott imádság, a napi zsolozsmának és befogadjuk Õt, hogy egyesüljünk Ve-
egy része. A zsolozsma pedig egy érde- le. Az emberi élet célja az átistenülés. 
kes, ismereteim szerint õsi magyar szó, Minden egyes imádság ehhez vezetõ lép-
amely a zsoltározásból származtatható. csõfok. Minél többet imádkozunk, annál 
A latin szó officiumnak, szent szolgálat- nagyobb esélyünk van arra, hogy talál-
nak mondja. Az egész napi imarendet kozunk az Istennel, hogy az átistenült lét 
foglalja össze, ez az offícium, és mi ma- elõízét megtapasztalhassuk.
gyarok szoktuk ezt ezzel, a sajátos szóval 

Kerékgyártó Anikózsolozsmának nevezni, jelezvén azt, 
hogy nagyon sok zsoltárt szoktunk ben-
ne imádkozni. Persze, nemcsak zsoltá-
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Püspök Úr terveinek megfelelõen 2008. október 1-tõl megváltozik templomunk 
szertartási rendje. Kérjük, hogy mindenki gondosan tanulmányozza át a változáso-
kat, és értesítsük azokat az ismerõseinket is, kik ritkábban járnak templomunkba.

A 6.45-re beírt szándékokat értelemszerûen a 6.30-kor kezdõdõ Szent Liturgiá-
kon fogjuk végezni!!!

A MEGVÁLTOZOTT ISTENTISZTELETI REND

Püspök atya kifejezett szándékának megfelelõen templomunkban minden nap 
reggel és délután 2-2 órán keresztül lehetõség nyílik gyónásra és lelki beszélgetésre. 
Reggel 6.30-8.30-ig illetve délután 16.30-18.30-ig folyamatosan lesz egy atya a 
templomban, aki gyóntatásra és lelki beszélgetésre egyaránt a hívek rendelkezésére 
áll. Arról, hogy melyik atya, mikor lesz jelen a templomban, a hirdetõ falon adunk 
értesítést.

Hiszem, hogy ez nagyszerû lehetõség minden ember számára. Azoknak,
– akik szeretnének nyugodtan meggyónni,
– akiknek kérdésük van, 
– akik választ keresnek lelki problémájukra,
– akinek szüksége lenne egy õt meghallgató, segítséget nyújtó személyre,
– aki szeretné, hogy életét lelkivezetõ segítse.

A lehetõség immár hatványozottan adott, használjuk fel lelki épülésünkre!

Hétköznapi Istentiszteleti rend Vasárnapi és ünnepnapi
szertartások rendje

6.30 Szent Liturgia 6.30 Szent Liturgia
utána közvetlenül I. imaóra 7.15 Utrenye

8.00 Szent Liturgia 8.30. Szent Liturgia
utána közvetlenül III. Imaóra 10.00 Szent liturgia

12.00 VI. Imaóra 12.00 Szent Liturgia
15.00 IX. Imaóra 17.30 Szent Liturgia

17.30 Szent Liturgia 18.15 Vecsernye

Jó alkalom a Gyónásra, lelki beszélgetésre
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Október 5. Vasárnap Október 20. Hétfõ
Így szól az Úr! A Biblia üzenete Krisztus közöttünk!
(Kiss Attila Gergely) Kossuth Rádió 13:30

Magyar Televízió  hangtár/Kossuth
mtv1 9:00; mtv2 12:10
www.mtv.hu/videotar Október 21. Kedd 

A szeretet ereje
Engedjétek hozzám… Mire elég? Kölcsey Televízió 19:30

Magyar Televízió 3 alkalommal ismételjük.
mtv1 09:06; mtv2 12:16 Idõpontjai a heti mûsorújságban.
www.mtv.hu/videotar

Október 26. Vasárnap.
Hitvallás (istentisztelet/szentmise) Hitvallás (szentmise/istentisztelet) 

Kölcsey Televízió 14:34 Kölcsey Televízió 15:00

Október 6. Hétfõ
Krisztus közöttünk!

Kossuth Rádió 13:30
 hangtár/Kossuth

Október 8. Csütörtök
A szeretet ereje

Kölcsey Televízió 19:30
3 alkalommal ismételjük.
Idõpontjai a heti mûsorújságban.

Október 12. Vasárnap.
Szent Liturgia közvetítése (élõ)

Kossuth Rádió 10:05
(Nyíregyháza-Kertváros)

Hitvallás (szentmise/istentisztelet) 
Kölcsey Televízió 15:00 

Október 19. Vasárnap. 
Hitvallás (szentmise/istentisztelet) 

Kölcsey Televízió 15:00 

www.radio.hu

www.radio.hu
programja októberben

(foglalkozás kezdete 15 óra 30 perc)
okt. 1. Zarándoklat Máriapócsra
okt. 9. Csigacsinálás: kötetlen beszél-

getés
október 16. Elõadás 
okt. 23. Elõadás (Lakatos László atya), 

megemlékezés az aradi vértanúkról, 
október 23-ról

okt. 30. Név- és születésnapot ünnep-
lõk köszöntése, ima értük, betegein-
kért

A programokra minden új 
érdeklõdõt is szeretettel várunk!

A Simeon és Anna Nyugdíjas EgyesületA Simeon és Anna Nyugdíjas Egyesület

A Hajdúdorogi Egyházmegyei Sajtóközpont mûsorai
a rádióban és a televízióban 



Hirdetések

Görög Gondolatok
Kiadja a Nyíregyházi Görög Katolikus 

Egyházközség,
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u.7. Tel: (42) 500-006

 
Irodai órák: H-P:  9-12 és H-Cs: 15-17 óráig.

Felelõs kiadó: Miló Miklós parókus
Szerkesztõ: Szabó Tamás káplán

Nyomdai munkák: Örökségünk Könyvkiadó Kft.

Web: www. nyiregyhaza.emecclesia.hu; 
sztmiklos@netra.hu

Elkezdõdött az elsõáldozási felkészítés. Bizonyára már sokaknak feltûnt, hogy 
Ezért kérjük, hogy azok, kik eddig még Orosz János kántor úr mellett egy ed-
nem jelentkeztek, minél elõbb keresse- dig ismeretlen hangot is lehet az énekve-
nek fel minket az egyházközségi irodá- zetésben hallani. Mivel a nyár elején Já-
ban, vagy az elsõáldozási felkészítõn a nos bácsi sokat betegeskedett ezért vált 
parókia hittantermében péntekenként sürgetõvé, hogy egy segítõtársat talál-
délután 4 órától. junk. Ekkor kértük meg Görgényi János 

* * * urat, hogy segítsen be a kántorizálásban.
Az idei évben is minden hétfõn fél öttõl Szintén fontosnak találtuk, hogy Maro-
Bibliakört tartunk, melyre minden régi da Andrásné, Irénke néninek is legyen 
tagot és új érdeklõdõt vár Miló Miklós egy váltótársa, mert a templomi szertar-
parókus atya. tások és a templom körüli munkálatok 

* * * egy embernek túl sok feladatot jelente-
Október 1-én az Istenszülõ oltalmának nek. Ezért neki is segítséget kerestünk. 
ünnepén a szertartások a vasárnapi rend- Szeptember 1 óta Kaplonyi Tiborné, 
ben lesznek megtartva. Margó lett a másik sekrestyésünk.

Mindkét személy szolgálatának elején 
* * * van, ezért elõfordulhatnak kisebb prob-

Október hónap hétköznapjain az esti li- lémák, rutintalanságukból adódó kelle-
turgia elõtt ¾ 5-tõl rózsafüzér imádsá- metlenségek, melyekért mindenkitõl 
gával köszöntjük az Istenszülõt. megértést és türelmet és kérünk az õ ne-

vükben is. Reméljük, hogy szolgálatuk-
* * * kal õk is sok ember örömére lesznek. Is-

Egyházközségünk bálja november 7-én, ten segítse õket ebben!
pénteken este lesz a Hotel Koroná-

* * *ban. Már most írjuk be naptárunkba, már 
most hangolódjunk és készüljünk rá, A pont klub tagjai az elsõ sikeres alka-
hogy minél többen ünnepelhessünk lom után, legközelebb október 10-én, 
együtt. pénteken este 6 órára várnak minden 25 

* * * és 40 közötti személyt. (részletekrõl ér-
A Szent Tamás Alapítvány javára 2008- deklõdni: 30/ 639 78 79 Tamás atya)
ban a felajánlható adó 1%-ból közel 
660.000 Ft érkezett. Ez az összeg a temp-
lomfelújítás költségeihez igen komoly 
segítséget jelent. Örömteli látni, hogy 
sok ember tartja fontosnak, hogy ilyen 
módon is – ami valójában semmilyen 
terhet nem jelent – segítsék a templom 
szépülését. Köszönjük.

* * *



AZ ÉN BIBLIÁM

Elõadások, hitvallások, elmélkedések 
a Bibliáról, Bibliából

Szeptember 22. Miló Miklós parókus

Szeptember 29. Szabó Tamás káplán

Október 6. Bodnár Attila a Szent Miklós Általános Iskolai lelkésze

Október 13. Vincze Krisztián teológiai tanár

Október 20. Dr. Soltész János a Hittudományi Fõiskola rektora

Október 27. Dr. Kruppa Tamás
a Hajdúdorogi Egyházmegye helynöke

November 3. Gánicz Endre teológiai tanár, könyvtárigazgató

November 10. Dr. Ivancsó István teológiai tanár,
a Papnevelõ Intézet rektora

November 17. Dr. Seszták István teológiai tanár, fõiskolai igazgató

November 24. Kondás Sándor az egyházmegyei sajtóközpont vezetõje

December 1. Papp János
a római katolikus társszékesegyház plébánosa

December 8. Ünnep, nincs elõadás

December 15. Kiss Attila a Papnevelõ Intézet spirituálisa

December 22. Dr. Sivadó Csaba teológiai tanár,

December 29. Év végi hálaadás, értékelés

Az elõadások ideje és helyszíne: 

Hétfõn esténként 18.30-kor
a parókia hittantermében (Bercsényi u 7.)

Mindenkit szeretettel várunk!



Apáczai Csere János Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola
1-2-3.oszt csütörtök 13.45-14.30 1-2.oszt. kedd 15.15-16.00
5-8.oszt. csütörtök 14.45-15.30 3-4.oszt kedd 13.45-14.30

5-8.oszt. kedd 14.30-15.15

Bem József Általános Iskola 
1-2 oszt. szerda 15.30-16.15 Kodály Zoltán Általános Iskola
3-4 oszt. szerda 14.30-15.15 1-2. oszt. kedd 13.30-14.15
5-8 oszt. szerda 13.45-14.30 3. oszt.  hétfõ 13.45-14.30

4. oszt. kedd 14.15.-15.00

Bárczy Gusztáv Általános Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskola
3-4. oszt. hétfõ 15.00-15.45 2. oszt. szerda 13.00-13.45
5-6.oszt. hétfõ 16.45-17.30 3-4.oszt. szerda 14.00-14.45
5-8.oszt. hétfõ 13.00-13.30 5-8.oszt. szerda 14.45-15.30
7-8.oszt. hétfõ 14.15-15.00
11-12 o. hétfõ 16.00-16.45

Váci Mihály Általános Iskola 
Benczúr Gyula Általános Iskola 1-2.oszt hétfõ 12.45-13.25
1-2 osztály péntek 15.00-15.45 3-5.oszt hétfõ 13.25-14.05
3-4 osztály péntek 15.45-16.25

Vécsey Károly Általános Iskola
Gárdonyi Géza Általános Iskola 1-2.oszt. csütörtök 12.45-13.30 
1-2. oszt. csütörtök 13.15-14.00 3-4.oszt. csütörtök 14.00-15.00
3-4. oszt. csütörtök 15.45-16.30
5-8. oszt péntek 13.00-13.45

Tündérkert Óvoda
péntek 16.25-16.55

A hitoktatás rendje
a belvárosi általános iskolákban

A parókián péntek 16.00-16.45 elsõáldozók felkészítése,
17.00-17.45. mini-ifi hittan felsõsöknek
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