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TÁV-HITOKTATÁS  
 

Egy 2. osztályos kislány: "Kedves Tamás bácsi! Mi is 
köszönjük a munkáját, örömmel csináltuk a feladatokat. 
Egy kicsit anyáék is tudtak így hittant tanulni velem. Jó 
pihenést a nyárra!" 

 
(Zádori Lia, 1. osztály: Jézus jeruzsálemi bevonulása) 

 

Egy szülő: „Az online történő oktatás szerintem mind a 
pedagógusokat, mind a szülőket, és persze a gyerekeket is 
sokk-hatásként érte. … De valahol az emberben végig ott 
volt a hit, a bizakodás, hogy Isten gyorsan véget vet ennek 
a rémálomnak. Aztán szépen lassan a mindennapi életünk 

részévé vált, hogy 
reggel belépünk 
egy online tante-
rembe és ott e-
gyütt tanulunk 
gyermekeinkkel. A 
hitoktatás szá-
momra nagyon 
pozitív élménnyé 
vált. Bevallom fél- 

   -(A kép illusztráció, fotó:Kertészné Földi A.)-       tem tőle! A mai ro-
hanó világban sajnos egyre kevesebb szó esik otthon a 
vallásról, a Bibliáról. (Persze, mint keresztény szülő az ala-
pokat igyekszünk megadni a gyermekeinknek, de vannak 
olyan témák, amihez úgy érzem, mi már kevesek vagyunk). 
Mónika néni mindent elmesél a gyerekeknek, amit tudniuk 
kell, és persze ő választ tud adni azokra a kérdésekre, 
amikre mi nem biztos, hogy tudunk. …  
Rengeteg érdekes történetet olvashattunk, játékos felada-
tokat oldhattak meg a gyerekek, amit sokszor verseny-
szerűen töltöttünk ki mi is, szülők (kíváncsian ki tud több jó 
válasz a kérdésekre). Bevallom, én most szülőként sokkal 
többet tanultam pl. Húsvétról, a Pünkösdről, mint anno 
gyermekként. Azt gondolom, ez az időszak, bár mint egy 

katasztrófa csapott az életünkbe, mégis sokat tanul-
hattunk belőle. Megtanultuk tisztelni a pedagógusok 
munkáját, és ugyanakkor a tanár szülő kapcsolat is egy 
sokkal mélyebbé vált. De azért nagyon hiányzik az, amit a 
gyerekek csak együtt élnek meg az iskolában, a személyes 
kapcsolat, a beszélgetések, a játékok és a közös imák, 
amiket aztán otthon büszkén mondanak el a gyerekek.” 
 

A plébániaközösség nevében megköszönöm Bálint Mónika 
és Monostori Tamás hitoktatók áldozatos munkáját. Jó 
pihenést a nyárra, és hasznos testi-lelki töltekezést! 
                                                          – (Kopasz István plébános) 
 

 

ZARÁNDOKLAT MÁRIAPÓCSRA 
 

Zarándoklatot tervezünk Máriapócsra, a görög katolikusok 
Mária kegyhelyére busszal, 2 napra. Indulás augusztus 22-
én, reggel 7 órakor, visszaérkezés vasárnap este 8-kor. Hoz-
zájárulás személyenként 4.500 forint. Jelentkezés a sekres-
tyében. Ételt nem kell hozni.  
 

 

HITTANOS TÁBOR 

Hittanos napközis tábort szervezünk július 6-10. között, 
amelyet az EFOP-os pályázatunk is támogat. Jelentkezni a 
hitoktatóknál lehet.  
 

 

ÚJABB ENYHÍTŐ RENDELKEZÉSEK 
 

Püspök atya tovább enyhítette a szertartások alatti 
óvintézkedéseket: Az áldoztatás továbbra is csak kézben 
történhet, a szenteltvíztartó továbbra is üres. A ravatalozók 
használata fokozott figyelemmel lehetséges. A többi 
rendelkezést feloldotta. 
 

 

VASÁRNAP 

jún. 21. 

 

11.00 

18.00 

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 

+Soós Dezső, +szülő és testvérek 

Engesztelő imaóra 

KEDD 

jún. 23. 

 

  8.00 

 

Szentmise: A zsombói hívekért 

CSÜTÖRTÖK 

jún. 25. 

 

18.00 

 

Igeliturgia 

SZOMBAT 

jún. 27. 

 

19.00 

Szt. László király 

+Bálint Péter Patrik, Bálint Mihály, 

felesége Jolán, élő és +csal. tagok 

VASÁRNAP 

jún. 28. 

 

11.00 

 

18.00 

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 

+Varga Péter Pál, vmint a Sziveri 

család élő és +tagjai 

Engesztelő imaóra 
 


