
 

 

 

Hitéleti munkaközösség tervezete 

2022/2023. 

 

„Kétségkívül az Úr megadja mindazt, amit a szentmisében kérünk tőle, feltéve, 

ha az javunkra szolgál, és – ami nagy csoda – gyakran még azt is, amit nem 

kérünk, hacsak mi meg nem akadályozzuk.” Szt. Jeromos 

 

 

„A szentmise a család forrása” 

 

 

 

 



 

2022/2023. I. Félév 

Felelősök: Bódi Virág, Mucsi László, Tóth Ferenc és Vajdáné Hartman Martina katekéták 

• Tanévnyitó Szentmise Sárospatakon (4 fő) az itthon maradt pedagógusoknak online-

2022. augusztus 24. 

• 2022. augusztus 31. pedagógus lelkinap-előadó- Ft. Lóczi Tamás 

• 2022. szeptember 01.: Tanévnyitó szentmise és ünnepség az iskola udvarán 

• Minden hétfő reggel az első órák előtt közös imádság. 

• Szerdai napokon osztálymisék. 

• Szeptember 08.: zarándoklat Szentkútra  

• Szeptember 21.: Szent Gellért megemlékezés, aki a katolikus pedagógusok 

védőszentje.  Pedagógusok köszöntése, szentmise a kápolnában. 

• Szeptember 28. katekézis a pedagógusoknak-előadó: Várallyay Johanna hittanár és 

lelki gondozó 

• Októberben a szerdai napokon egy alsós és egy felsős osztály, részt vesz egy közös 

Rózsafüzér imádság. 

• Rózsafüzér készítő verseny 

• Bekapcsolódás az „Egymillió gyermek imádkozza a Rózsafüzért”kezdeményezésbe 

• 2022. október 26. katekézis a pedagógusoknak 

• 2022. október 28. :- Mindenszentekről, halottak napjáról való megemlékezés. (8. 

osztály) 

• 2022. november 10-12. kateketikai konferencia hitoktatóknak, Egerben 

• Advent első vasárnapján kerülnek bemutatásra a leendő elsőáldozók és bérmálkozók a  

szentmise keretében. 

• 2022. november 31. katekézis a pedagógusoknak 

• Adventben a hétfői napokon, és vasárnap a Szentmisék alkalmával, adventi 

gyertyagyújtás ünnepélyessé tétele közösségben. 

• A négy adventi Szentmisén egy alsós és egy felsős osztály vesz részt párhuzamosan, 

az osztályfőnökökkel egyeztetve.  

• 2022. december 15. : „Brenner napok”: Megemlékezés iskolánk névadójáról: 

Boldog Brenner Jánosról  

• 2022. december 16. - Adventi vásár 



• 2022. decemberben 21.: a téli szünet előtti utolsó tanítási napon lelkinap lesz az 

iskolában, ahol a szentmise keretében a pásztorjáték is előadásra kerül.  Gyónási 

lehetőség is lesz gyerekeknek.  

•  December 25-én –Karácsony ünnepén szintén előadásra kerül a pásztorjáték a 

művelődési házban. 

• Vízkereszt, szentmise, az osztályok megáldása, szenteltvíz osztás. 

2022/2023. II. félév: 

• 2023. február 02.: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe-szentmisén való részvétel 

• 2023.február 22.: Hamvazószerda. Szentmise és hamvazás. 

• A nagyböjtben rendszeres keresztút megtartása a pénteki napokon.  

• 2023. március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony-szentmise (Teremtésvédelmi nap) 

• 2023.április 05.: Iskola lelkinapja.  

• Május első vasárnapján a gyerekek műsorral köszöntik a templomban az égi Szűz 

Anyát, és ez az édesanyákat. 

• A húsvéti liturgikus időszakban Elsőáldozásra, Bérmálásra való készület.  

• 2023. május 20.: Katolikus Ifjúsági Találkozó- Nagymaros 

• 2023. június: Úrnapján az elsőáldozásban részesült gyerekek, régi hagyomány szerint 

részt vesznek a Szentmisén, és a körmenet alatt virágszirmot szórnak az Oltáriszentség 

előtt tiszteletből. 

• Iskolai közösségi zarándoklat.  

• Nyári hittanos tábor szervezése a 2. félévben folyamatos munka. (Helye: Előre 

láthatólag a Balaton környéke.) 

• 2023. június 07.: Te Deum…” Tanévzáró Szentmise Egerben.  

• „Te Deum…” Tanévzáró Szentmise helyi iskolai keretek között. (Ideje: 2023. június 

17.) 

• Minden vasárnap szeretettel várjuk a pedagógusokat és a gyerekeket a Szentmisére. 

Az osztályfőnökök segítségét is kérve, hogy nagyobb létszámban jelenjenek meg 

felelősségteljesen a gyerekek, előre beosztott időpont szerint. 

 

                                                                                                  Vajdáné Hartman Martina 

Apc, 2022. szeptember 01. 


