
Kedves Szülők! 

Szülő-kör 
 

Minden hónapban egyszer, 
általában az első szerdán 18 
órától szeretettel várok 
minden érdeklődő szülőt erre 
a gyerekneveléssel és 
hitélettel kapcsolatos 
beszélgető-körre!  
A következő alkalmak: febr. 
12; márc. 4; ápr. 1.; máj. 6.; 
jún. 3. szerda: 18 óra. 

Induló házas-kör 
 

Olyan pároknak, akiknek 
vannak kiskorú gyermekeik. 
Ide együtt várjuk a 
házaspárokat. Havonta 
egyszer.  
Következő alkalmak: febr. 3; 
márc. 2; ápr. 6.; máj. 4.; jún. 
8. hétfő 18 óra. 

Gyerek-klub 
 

Kéthetente hétfőn gyerek-
klubokat tartunk György 
Balázs ifjúsági közösség-
szervezővel a plébánián. 
 

Harmadikosok: 13 órától, 

Negyedik-ötödikesek: 13.55-
től, 
Hatodik-hetedik-
nyolcadikosok: 14.40-től. 
 

Következő alkalmak: febr. 
3.; 17.; márc. 2.; 16.; ápr. 6.; 
20.; máj. 4.; 18; jún. 8.  

Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus 
https://www.iec2020.hu 

2020. szeptember 13-20 
között Budapestre jön a 
világ. Világtalálkozó 
helyszíne lesz Budapest. 

Rendkívül színes tanúság-
tételekkel, zenei, lelki, 
szórakoztató és kulturális 
programokkal (pl. Csík 
zenekar), a világ számos 
pontjáról érkező, pl. üldözött 
keresztények 
tanúságtételeivel. 

Mi is szervezünk több 
programra közös-leutazást, 
például a szeptember 19-i 
családi napra és fáklyás 
körmenetre, vagy az Ifjúsági 
Fesztiválra, ahol a 

legkülönbözőbb nemzetiségű 
keresztény fiatalokkal lehet 
majd összebarátkozni.  

Érdemes már most egyénileg 
is regisztrálni és létrehozni 
egy regisztrációs profilt és 
hozzárendelni családtagokat 
csoportként, majd 
összeválogatni minél több 
programot, mert március 13-
ig történő regisztráció esetén 
mindössze 7200 Ft az egész 
hét minden Hungexpo-n 
rendezett programjára szóló 
belépő, ebéddel. Lehet csak 
néhány programra jönni és 
vannak ingyenes programok 
is. A nem fizetős programok 
egy része pl. a Puskás Arénás 
nyitó Szentmise is 
regisztrációköteles és fontos 
tudni, hogy ide nemcsak az 
elsőáldozókat, hanem 
mindenkit várunk, amíg van 
hely. Aki létrehozott egy 
profilt, az rendszeres 
értesítéseket kap. Az 
egyházközségből együtt 
résztvevőknek csoportkódot 
adunk majd.  

Elsőáldozás a Puskás 
Arénában 
 

Szeptember 13-án rendkívüli 
eseményben részesülhetnek 
gyermekeink, mert a 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus egyik fő 
programjaként egy közös, 
országos szintű elsőáldozás 
lesz. A gyerekeket, akik 
jelentkeztek, hamarosan 
csoportosan regisztráljuk. 
https://www.iec2020.hu/hu/n
yito-szentmise-
elsoaldozassal)  

Pótlólag keresztelendő 
gyermekek 

Azoknak a gyermekeknek a 
szüleit várom gyermekükkel 
együtt, akik szeretnék most 
megkereszteltetni a 
gyermeküket, mert 
csecsemőkorban az elmaradt 
február 18-án , kedden 17 
órára. 

 

 



Elsőáldozási felkészítés 
 

2020 őszén azok lehetnek 
elsőáldozók, akik minden 
vasárnap elmennek 
Szentmisére és felkészülnek.  

A mostani harmadik 
osztályosok az alsó korhatár. 
Ők órarendi keretek között 
készülnek fel. Lesz néhány 
külön alkalom, ahová a 
szülőket is várjuk.  

Akik ennél nagyobbak, azok 
számára pótló felkészítő 
csoportot tartok minden 
hónap első keddjén. 
 

Pótlólag elsőáldozók 
csoportjának alkalmai: febr. 
4.; márc. 3.; ápr. 7.; máj. 5.; 
jún. 2. kedd 17 óra a 
plébánián. A pótló 
elsőáldozók megjelenésére 
valamelyik szülővel 
feltétlenül számítok minden 
havi alkalmon. Az Ő 
szüleikre is vonatkoznak az 
alább következő időpontok, 
kivéve az legelső apás és 
legelső anyás szülői 
megbeszélést.  

Kötelező szülői 
megbeszélések: 
Apás szülői: várom az 
Édesapákat febr. 9-én 
vasárnap este 7-re a 
Közösségi Házba. Ez egyben 
az elsőáldozásra való 
jelentkezés feltétele is. 
Anyás szülői: márc. 22. 
vasárnap 10 óra. 
Apa-Anya-gyerek: jún 7. 
vasárnap 19 óra.; szept. 6. 
vasárnap 10 óra. 
 
Kötelező mérföldkövek:  
-Elsőáldozók ünnepélyes 
bemutatása minden 2020-
ban áldozni szándékozónak: 
febr. 23. vasárnap 11.00 
-Nagycsütörtök az 
Eucharisztia alapításának 
Szentmiséje virrasztással: 
ápr. 9. 18-19.45. 
- Lehetőleg nyári hittanos 
táborban való részvétel. 
 
Kongresszuson áldozóknak:  
-első Szentgyónás: szept. 11. 
péntek: 16 órától 17.30-ig 
névsor eleje gyónása, 17.30-
18.30 próba, 18.30-tól max. 

20 óráig névsor második fele 
gyónása. 
Első Szentáldozás: szept. 13. 
Budapest Puskás Aréna. 
 
Azoknak, akik nem a 
Kongresszuson áldoznak 
első Szentgyónás: szept. 25. 
péntek 16.30 gyónás, 18 
órától próba. 
Első Szentáldozás: szept. 27. 
vasárnap 10 óra. 
 
Pótlólag keresztelkedő 
felnőttek csoportja 
 
Nemcsak keresztelkedő, 
hanem elsőáldozó, 
bérmálkozó, házasságot 
rendezni vágyó felnőttek és 
egyéb felnőtt hittanra 
vágyók csoportja : felnőtt 
katekézis. Kéthetente 
szerdán, 17 órakor: febr. 12.; 
26.; márc. 4.; 18.; ápr. 1.; 
15.; máj. 6.; 20.; jún. 3.; 17.;  
 
Jegyesoktatás 
 
Vasárnaponként február 16. 
14.00-tól 16.15-ig. 
 

Az alábbi programok 
időpontja még egyeztetés 
alatt: 
 
Nyári hittanos táborok 
tervezett időpontjai  

 
Középiskolások és 
nyolcadikosok (elutazós) 
tábora: jún. 16-19. keddtől 
péntekig és/vagy jún. 28-júl. 
1. vasárnaptól szerdáig. 
Alsósok napközis 
hittantábora (a plébánián): 
júl. 8-11. szerdától 
szombatig. A szombati nap 
egy zárókirándulás lesz 
családostól. 
Felsősök és negyedikesek 
tábora (elutazós): júl. 13-16. 
hétfőtől csütörtökig. 
Megj. A negyedikesek és nyolcadikosok 
eldönthetik, melyik táborba jönnének inkább. 
Persze jöhetnek mindkettőbe is. A kisebbekhez a  
felettük lévő korosztály(okból) bárki jöhet 
segítőként szolgálni! 
 

Lengyelországi 
egyházközségi zarándoklat 
tervezett időpontja: 
május 29. péntektől június 1. 
pünkösd hétfőig. 
 
Szeretettel!              Laci atya  
 


