Báthory István Katolikus
Általános Iskola,
Gimnázium és Szakgimnázium

„Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.”
(János 10, 10)

A TANULÓ ADATAI
Név: ..........................................................................
Osztály: ....................................................................
Osztályfőnök: ...........................................................
Lakcím: ....................................................................
Telefon: ....................................................................

IMÁDSÁGOK
REGGELI IMA
Szívem első gondolata,
Hozzád száll fel Istenem!
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem.
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.

Édes Jézus add kegyelmed,
S őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap Neked éljek,
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus Anyja,
Te mindnyájunk Anyja vagy.
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!
Ámen.

.
Étkezés előtt
(Mindent a jó Istentől kapunk!)
Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk.
Adjad, Uram, hogy jólessék,
Jézus neve dicsértessék.
Ámen.
Áldj meg minket, Úristen, és áldd meg ezeket az
adományokat, amelyeket a te jóvoltodból magunkhoz veszünk.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Étkezés után
Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott.
Nekünk adtál, hála Isten!
Annak is adj, kinek nincsen.
Ámen.
Hálát adunk neked, mindenható Úristen, minden
jótéteményedért, aki élsz és uralkodol mindörökkön- örökké.
Ámen. Jutalmazd meg, Uram, az örök élettel mindazokat, akik
a te nevedért velünk jót tesznek.
Ámen.
Tanítás előtti ima
Jöjj el Szentlélek Úristen,
igazság és szeretet Lelke,
adj nekünk jó lelket, kedvet,
szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához
amelyre meghívtál!
Világosítsd meg értelmünket, hogy a
természetben és az emberi életben felfedezzük
a Teremtő Atya nagy szándékait!
Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész
életünkben alkalmasak legyünk az igazság
szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet
jutalmát Krisztus a mi Urunk által!
Ámen.

Tanítás utáni ima
Urunk, Jézus Krisztus,
Te vagy az Út, amelyen járnunk kell, az Igazság,
amelyet keresve keresünk, az Élet, amely
egyetlen boldogságunk.
Hálát adunk mindenért, amit ma kapunk Tőled.
Áld meg egyházunkat, hazánkat, szüleinket és
tanárainkat!
Segíts továbbra is, hogy úgy szeressük egymást
és minden embert, ahogy tanítványaidhoz illik!
Add, hogy eredményeink és kudarcaink
egyformán hozzád vezessenek, Te pedig vezess
minket Atyádhoz, akit veled és általad
dicsérünk most és mindörökké!
Ámen.
1-2 osztály Tanítás előtti ima: Reggeli ima (4. oldal)
TANÍTÁS UTÁNI IMA 1-2. osztály
Kezed közé leteszem
elmúlt napom Istenem.
Minden munkám, örömöm,
a mai napot köszönöm!
Ígérem még jobb leszek,
őrizd Uram gyermeked!
Ámen.
Az angyali üdvözlet
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen.

ESTI IMA
Ó, édes Istenem!
Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Szűzanyám s Őrangyal,
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem.
Ámen.

A TÍZPARANCS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Isten nevét hiába ne vedd!
Az Úr napját szenteld meg!
Atyádat és anyádat tiszteld!
Ne ölj!
Ne paráználkodj!
Ne lopj!
Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
Felebarátod házastársát ne kívánd!
Mások tulajdonát ne kívánd!

AZ ANYASZENTEGYHÁZ ÖT PARANCSA
1.
Vasárnap és ünnepnap vegyél részt a szentmiséken.
2.
A pénteki bűnbánati napokat és parancsolt böjtöket
tartsd meg.
3.
Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál.
4.
Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg,
és gyermekeidet katolikus módon neveld.
5.
Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd.
A hét főbűn: torkosság – kevélység – fösvénység – bujaság –
irigység – harag – jóra való restség.
HITÜNK FŐ IGAZSÁGAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Egy Isten van.
Egy Istenben három személy van: Atya, Fiú és a
Szentlélek.
A fiúisten értünk emberré lett, hogy mindet halálával
megváltson és üdvözítsen.
Az Isten igazságos bíró, aki jutalmazza a jókat, a
gonoszokat pedig megbünteti.
Az ember lelke halhatatlan.
Isten kegyelme szükséges az üdvösséghez. (A maga
erejéből senki nem üdvözülhet.)

A SZENTMISE ÁLLANDÓ RÉSZEI
BEVEZETŐ RÉSZ
A szentmise megújított rendje szerint a misén való
tudatos, tevékeny és gyümölcsöző részvétel megkívánja a
hívek megfelelő és egyöntetű magatartását, mozgását is.
Eszerint a hívek részvételével bemutatott miséken a
hívek álljanak:
1. A pap bevonulásától a könyörgés végéig.
(Irgalmazzon nekünk… Ámen.)
2. Az Evangélium, a Credo és az Egyetemes
Könyörgések alatt.
3. A Miatyánk bevezetésétől a béke átadásának
végéig (Legyen békesség köztünk mindenkor!)
4. Az áldás, az elbocsátás alatt és kivonuláskor.
A hívek térdeljenek:
Az átváltoztatást jelző csengetéstől az Úrfelmutatást követő
akklamáció végéig. (Íme, hitünk szent titka. Halálodat
hirdetjük…)
Pap:
Hívek:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.
A HÍVEK ÜDVÖZLÉSE

A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme,
az Atyaisten szeretete
és a Szentlélek egyesítő ereje
legyen mindnyájatokkal!
Hívek:
És a te lelkeddel!
(vagy) ____________________________________________
Pap:

Kegyelem nektek és békesség Atyánktól.
az Istentől és Urunktól. Jézus Krisztustól.
Hívek:
Áldott legyen az Isten,
a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja.
(vagy) És a te lelkeddel.
(vagy) ____________________________________________
Pap:
Az Úr legyen veletek.
(Püspök: Békesség veletek.)
Hívek:
És a te lelkeddel.
Pap:

BŰNBÁNATI IMA
Testvéreim! Vizsgáljuk meg
lelkiismeretünket,
és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen
ünnepelhessük az Úr szent titkait!
(csend:
lelkiismeret-vizsgálat)
Pap és Hívek: Gyónom a mindenható Istennek
és nektek, testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem:
gondolattal, szóval,
cselekedettel és mulasztással:
(mellünket verve mondjuk)
én vétkem, én vétkem
én igen nagy vétkem.
Kérem ezért a Boldogságos,
mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát,
az összes angyalokat és szenteket,
és titeket, testvéreim,
hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz,
Istenünkhöz.
Pap:
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,
bocsássa meg bűneinket,
és vezessen el az örök életre!
Hívek:
Ámen.
Pap:

(vagy) ____________________________________________
Pap:
Testvéreim! Vizsgáljuk meg
lelkiismeretünket,
és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen
ünnepelhessük az Úr szerint titkait!
(csend:
lelkiismeret-vizsgálat)
Pap:
Urunk. Istenünk, könyörülj rajtunk.
Hívek:
Mert vétkeztünk ellened.
Pap:
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
Hívek:
És add meg nekünk az üdvösséget.
Pap:
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,
bocsássa meg bűneinket,
és vezessen el az örök életre.
Hívek:
Ámen.
(vagy) ____________________________________________
Pap:

(csend:
Pap:
Hívek:
Papp:
Hívek:
Pap:

Testvéreim! Vizsgáljuk meg
lelkiismeretünket,
és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen
ünnepelhessük az Úr szent titkait!
lelkiismeret-vizsgálat)
Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya,
hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket:
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél,
hogy magadhoz hívd a bűnösöket:
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz,
hogy közbenjárj értünk:
Uram, irgalmazz!

Hívek:
Pap:
Hívek:

Uram, irgalmazz!
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,
bocsássa meg bűneinket,
és vezessen el az örök életre!
Ámen.
KYRIE

Pap (Előimádkozó): Uram, irgalmazz!
Hívek:
Uram, irgalmazz!
Pap (Előimádkozó): Krisztus, kegyelmezz!
Hívek:
Krisztus, kegyelmezz!
Pap (Előimádkozó): Uram, irgalmazz!
Hívek:
Uram, irgalmazz!
GLORIA
Pap (Előimádkozó): Dicsőség a magasságban Istennek.
Hívek:
és a földön békesség a jóakaratú
embereknek.
Dicsőítünk téged, áldunk téged,
imádunk téged, magasztalunk téged,
hálát adunk neked nagy dicsőségedért,
Urunk és Istenünk, mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk, Jézus Krisztus: egyszülött Fiú,
Urunk és Istenünk,
Isten Báránya, az Atyának Fia,
te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk;
te elveszed a világ bűneit,
hallgasd meg könyörgésünket.
Te az Atya jobbján ülsz,
irgalmazz nekünk.

Mert egyedül te vagy a Szent,
te vagy az Úr,
te vagy az egyetlen Fölség,
Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt
az Atyaisten dicsőségében. Ámen.
KÖNYÖRGÉS
Pap:
(rövid csend:
Pap:
Hívek:

Könyörögjünk!
kéréseinkre gondolunk)
(a könyörgés végén): mindörökkön-örökké.
Ámen
I.

AZ IGE LITURGIÁJA

OLVASMÁNY
Lektor:
Lektor:
Hívek:

Olvasmány
……………………………. könyvéből.
(az Olvasmány végén): Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála!
SZENTLECKE

Lektor:
Lektor:
Hívek:

Szentlecke……………………leveléből.
(a Szentlecke végén): Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála!

EVANGÉLIUM
Pap:
Hívek:
Pap:
Hívek:
Pap:
Hívek:

Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent……………….könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
(az Evangélium végén): Ezek az evangélium
igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
CREDO

Pap (Előimádkozó): Hiszek az egy Istenben.
Hívek:
mindenható Atyában,
mennynek és földnek,
minden láthatónak
és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől,
Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől,
született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű;
és minden általa lett.
Értünk emberekért,
a mi üdvösségünkért
leszállott a mennyből.
(mélyen meghajlunk)
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz
Máriától,
és emberré lett.

(felegyenesedünk)
Poncius Pilátus alatt
értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett, és eltemették.
Harmadnapra feltámadott az Írások
szerint,
fölment a mennybe,
ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben,
ítélni élőket és holtakat,
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben,
Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik;
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,
mint az Atyát és a Fiút.
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy,
szent,
katolikus és apostoli Anyaszentegyházban,
vallom az egy keresztséget
a bűnök bocsánatára,
várom a holtak feltámadását
és az eljövendő örök életet. Ámen.
Vagy a Nicea-konstantinápolyi Hitvallás helyett mondható
az Apostoli Hitvallás az ökumenikus magyar szöveggel:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban,
az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz
Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Hívek:
Pap:

Hívek:

(az egyes kérések után):
Kérünk téged, hallgass meg minket!
(a kérések után könyörgést mond, melynek
befejezése):
Krisztus, a mi Urunk által.
(vagy)
…………………………………mindörökkönörökké.
Ámen.

II.

AZ ÁLDOZAT LITURGIÁJA

I.

AZ ÁLDOZATI ADOMÁNYOK
ELŐKÉSZÍTÉSE

A kenyér felajánlása
Pap:

Hívek:

*Áldott vagy. Urunk, mindenség Istene,
mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret.
Felajánljuk neked, mint a föld termését
és az emberi munka gyümölcsét.
Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
Áldott legyen az Isten mindörökké.

A bor felajánlása
Pap:

Hívek:

*Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene,
mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort.
Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését
és az emberi munka gyümölcsét.
Ebből lesz számunkra a lélek itala.
Áldott legyen az Isten mindörökké.

A *-gal megjelölt részt szabad, de nem kötelező hangosan
mondani.

A felajánlás végén
Pap:
Hívek:

Imádkozzatok, testvéreim,
hogy áldozatunk kedves legyen
a mindenható Atyaisten előtt!
Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot
nevének dicséretére és dicsőségére,
mindannyiunk és az egész
Anyaszentegyház javára!

Felajánló könyörgés
Pap:
Hívek:

(a könyörgés végén): Krisztus, a mi Urunk
által.
(vagy) …………… mindörökkön-örökké.
Ámen.
2. AZ ÁLDOZATI IMÁDSÁG

Prefáció
Pap:
Hívek:
Pap:
Hívek:
Pap:
Hívek:

Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos.

Sanctus
Pap és
Hívek:

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.
Hozsanna a magasságban.
Áldott, aki jön az Úr nevében.
Hozsanna a magasságban.
Átváltoztatás után
Íme, hitünk szent titka.
1. Halálodat hirdetjük, Urunk,
és hittel valljuk feltámadásodat,
amíg el nem jössz.
(vagy)_____________________________________________
Pap:
Hívek:

Íme, megváltásunk szent titka:
2. Valahányszor esszük ezt a kenyeret,
és iszunk ebből a kehelyből,
halálodat hirdetjük, Urunk,
amíg el nem jössz.
(vagy)_____________________________________________
Pap:
Hívek:

Pap:
Hívek:

Íme, üdvösségünk szent titka:
3. Üdvözíts bennünket, világ Megváltója,
ki kereszted és feltámadásod által
megmentettél minket!

Az áldozati imádság végén
Pap:

Hívek:

Őáltala, ővele és őbenne
a tiéd, mindenható Atyaisten,
a Szentlélekkel egységben
minden tisztelet és dicsőség
mindörökkön-örökké
Ámen.
3. A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA

Az Úr imádsága
Pap:
Pap és
Hívek:

Pap:

Üdvözítőnk parancsára
és isteni tanítása szerint
így imádkozunk:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a gonosztól!
Szabadíts meg kérünk. Urunk, minden
gonosztól!
Adj kegyesen békét napjainkban.
hogy irgalmadból
mindenkor bűn és baj nélkül éljünk,
míg reménykedve várjuk az örök boldogságot.

Hívek:

Pap:

Hívek:

és Üdvözítőnknek. Jézus Krisztusnak
dicsőséges eljöttét.
Mert tied az ország,
a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen.
Urunk. Jézus Krisztus.
te azt mondottad apostolaidnak:
Békességet hagyok rátok.
az én békémet adom nektek.
Ne vétkeinket nézzed.
hanem Egyházad hitét.
őrizd meg szándékod szerint békében.
és add meg teljes egységét!
Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Ámen.

Pap:
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!
Hívek:
És a te lelkeddel!
(alkalomszerűleg)
Pap:
Köszöntsétek egymást a béke jelével!
Hívek:
Legyen békesség köztünk mindenkor!
Agnus Dei
Pap:
Hívek:

(Előimádkozó): Isten Báránya.
te elveszed a világ bűneit: irgalmazz
nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit:
irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit:
adj nekünk békét.

Áldozás előtt
Pap:

Pap és
Hívek:

Pap:
Hívek:

Íme, az Isten Báránya,
íme, aki elveszi a világ bűneit.
Boldogok. akiket meghív asztalához Jézus.
az Isten Báránya.
Uram, nem vagyok méltó,
hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd,
és meggyógyul az én lelkem.
(áldoztatáskor) Krisztus teste.
Ámen.

Áldozás utáni könyörgés
Pap:
Pap:

Hívek:

Könyörögjünk!
(a könyörgés végén): Krisztus, a mi Urunk
által.
(vagy) …………………………..
mindörökkön-örökké.
Ámen.
Ima áldozás után
Úr Jézus, aki közénk jöttél,
és életünk tápláléka lettél,
hálát adunk Neked
minden kegyelmi ajándékodért,
amivel a szent misében
megajándékoztál bennünket.
Köszönjük életet adó igéd
tanító és bátorító szavát.
Köszönjük, hogy gyógyító erőddel
valóságosan itt vagy közöttünk

az Oltáriszentségben.
Kérünk, tarts meg mindnyájunkat
szeretetedben és hűségedben;
Áldd meg szolgáló papjainkat,
és támassz új hivatásokat.
Add, hogy mindig legyenek,
akik neked ajándékozzák életüket,
közvetítik számunkra tanításodat,
bemutatják a szentmisét,
és a szentségek kiszolgáltatásában
mellettünk állnak, életünk állomásain.
Hallgass meg minket Urunk,
és áldd meg hívő népedet szent papokkal.
Ámen.
BEFEJEZŐ RÉSZ
ÁLDÁS
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten:
Az Atya, † a Fiú és a Szentlélek!
Hívek:
Ámen.
__________________________________________________
Pap:
Hívek:
Pap:

Főpapi mise végén
Püspök:
Hívek:
Püspök:
Hívek:
Püspök:

Legyen áldott az Úr neve.
Most és mindörökké.
Az Úr a mi segítségünk.
Aki az eget és a földet alkotta.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten:
Az Atya, † a Fiú és a Szentlélek!
Hívek:
Ámen.
__________________________________________________

ELBOCSÁTÁS
A szentmise véget ért, menjetek békével.
(vagy) Menjetek békességben,
és szolgáljátok Istent szeretetben.
(vagy) Menjetek békével,
szolgáljátok Istent és embertársaitokat.
Istennek legyen hála.

Pap:

Hívek:
ZÁRÓÉNEK

Templomodból Uram, mielőtt távozom
Föld porába hullva újra imádkozom.
Buzgón esedezve arra kérlek Téged,
Ne ostorozd tovább sanyargatott néped.
Ha könnyei között örömért kiált fel,
Búbánatos néped, ó Uram ne hagyd el;
Ha vész rohan rá, s Tetőled kér segélyt
Hatalmas kezeddel hárítsd el a veszélyt.
Hogy így napról-napra virradván örömre,
Szent nevedet dicsérjük most és mindörökké
Ámen.

ISKOLAI HITÉLETI PROGRAMOK
SZEPTEMBER
Lelki nap – Debrecen

02.

Országos Ifjúsági világtalálkozóutótalálkozó

10.

Évfolyammise - Római Katolikus Minorita Templom
vasárnap 1100
12. évfolyam + 13. D osztály

11.

11. évfolyam

18.

10. évfolyam

25.
Lelki gyakorlat

5. F osztály

05-07.

9. A osztály

12-14.

9. F osztály

19-21.

OKTÓBER
Hónapot indító lelki gondolatok

03.

Egyházmegyei Ifjúsági
programok: Nagymarosi Ifjúsági
Találkozó

01.

Imaest a tiszta szerelemért- Szent
Imre Katolikus Gimnázium,

12.

Szülői lelki nap

21.

Római Katolikus Minorita
Plébánia - képzés

22.

Évfolyammise - Római Katolikus Minorita Templom –
vasárnap 1100
9. évfolyam

02.

5-8. évfolyam

09.

1-2. osztály

23.
Lelki gyakorlat

9. B osztály

03-05.

9/NY osztály:

10-12.

NOVEMBER
Hónapot indító lelki gondolatok

11.

Római Katolikus Minorita
Plébánia - képzés

12.

Egyházmegyei Ifjúsági
programok: FAVÉT

12.

Szülői lelki nap

18.

Bérmálkozás Püspöki szentmise

19.

Advent első vasárnapja

27.

1.adventi gyertyagyújtás

28.

Évfolyammise - Római Katolikus Minorita Templomvasárnap 1100
11. évfolyam

13.

10. évfolyam

20.

12. évfolyam + 13. D osztály

27.

DECEMBER
Hónapot indító lelki gondolatok –
2. adventi gyertyagyújtás

08.

Szülői lelki nap

02.

Római Katolikus Minorita
Plébánia - képzés

10.

3. adventi gyertyagyújtás

15

Hívek lelki gyakorlata Nyírbátori Görögkatolikus
Templom

15-17.

Évfolyammise - Római Katolikus Minorita Templomvasárnap 1100
9. évfolyam

04.

5-8. évfolyam

11.

1-2. a osztály

18.
Lelki gyakorlat

12.A osztály:

05-07.

12. B osztály:

19-21.

Lelki nap - karácsonyi ünnepség –
4. adventi gyertyagyújtás

21.

JANUÁR
Hónapot indító lelki gondolatok

03.

Vízkereszt – Parancsolt ünnep

06.

Lelki gyakorlat
12.F osztály

09-11.

13. D osztály

16-18.

Évfolyammise
a Nyírbátori Római Katolikus Minorita Templomban
vasárnap délelőtt 11:00 óra

Szent Liturgia
a Nyírbátori Görögkatolikus Templomban
vasárnap délelőtt 8:00 és 10:00 óra

Istentisztelet
a Nyírbátori Református Templomban
vasárnap délelőtt 10:00 óra

évfolyammise

évfolyammise

Karácsony

Vízkereszt

évfolyammise

évfolyammise

Húsvét

TEDEUM

Havi miselátogatás / istentisztelet
Szeptember:

Október:

November:

December:

Január:

Február:

Március:

Április:

Május:

Június:

Plébánosi / Parókusi / Lelkipásztori vélemény
_____________________________
báthorys diák egyházközségével való kapcsolattartásáról:

2017. január

................................
aláírás

Plébánosi / Parókusi / Lelkipásztori vélemény
_____________________________
báthorys diák egyházközségével való kapcsolattartásáról:

2017. június

................................
aláírás

Ora et Labora!
Imádkozzál és dolgozzál!

Báthory István Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Szakgimnázium
4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2.
Telefonszámunk: 42/510-048
e-mail: big@bign.sulinet.hu

