1. Tavaszi időszak miserendje
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, csütörtök, miserend szerint nincs mise,
5-én a 10 órás misén lesz gyertyaszentelés, körmenet és Balázs-áldás.
Ifjúsági kórus énekel.
Március 1. Hamvazószerda, szerdai mise, hamvazás, utána vasárnap is.
Március 5. és április 2. Gitáros mise
Április 9. Virágvasárnap, 10 órás misén körmenet. Passió olvasva szokásos
szereposztással: atya + 2 felolvasó.
Nagyheti szertartások este 6 órától. (Előzetes megbeszélés a templomban szerdán
6 órától ministránsokkal, sekrestyéssel, Károly atyával.) Nagycsütörtöki
lábmosásnak nincs hagyománya nálunk, de idén legyen, Károly atya
szervezi, felkészíti az embereket.
Nagycsütörtökön a mise után 1 óra virrasztás, korábbiak szerint imaóra-szerű,
Szentírás olvasása, elmélkedések.
Nagypénteki keresztút a kántor vezetésével 3-tól, énekelt passióval. Déltől nyitva a
templom szentségimádásra.
Nagyszombaton a Szentsír látogatására nyitva a templom reggel 9-től. Vigília este
fél 8-tól, tűzszentelés, lesz felnőtt keresztelés és elsőáldozás is.
Körmenet a templomban (hacsak a kert felújítása meg nem történik
addig).
Húsvét vasárnap 10 órás mise után tojáskeresés gyerekeknek a templomkertben.
Húsvét hétfő 10 órakor van mise (este 6 órakor nincs).
Május 1. Szent József a munkás, hétfő, este 6 órakor mise.
Május 7. Gitáros mise.
Május 21. elsőáldozás.
Június 5. Pünkösd hétfő reggel 8 órakor mise (karizmák ünnepe miatt), este 6
órakor nincs.
Június 11. Tanévzáró Te Deum mise, ifjúsági kórus.

Június 18. Úr napja, a 10 órás misén körmenet a templomkertben.
Június 23. péntek, Jézus Szent Szíve, búcsúnapunk, 25-én vasárnap tartjuk,
Gyula atya.
2. Programok
Március 4. szombat, egész napos szentségimádás reggel 8-tól este 6-ig.
Május 28. vasárnap, gyermeknap, palacsintázás a Közösségi házban.
Július 17-22. nyári tábor, Hegykő.
Szeptember 6. szerda, egész napos szentségimádás, este 6-ig
Május litániák mindig a mise után, júniusban Jézus Szíve litánia a misék után
(vasárnap csak az esti mise után).
Imaóra mindig szerdán reggel 7-8-ig.
3. Nagyböjt, keresztutak, lelki gyakorlat
Lelki gyakorlatot Károly atya tartja, időpontot ő fogja meghatározni később.
Kétnapos, szombat este, vasárnap reggel.
Keresztutak este 6 órakor, közben gyóntat Károly atya.

