
A REGGELI IMÁK és SZENTMISÉK RENDJE 
2020. november 

 
dátum nap liturgikus ünnep  résztvevők időpont helyszín 

11.02. hétfő Halottak napja     
03. kedd  ima 6.ab. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
04. szerda Borromeo Szent Károly ima 7.ab oszt. ¾ 8 óra kápolna 
05. csütörtök Szent Imre herceg szentmise mindenki 8 óra Szt. Imre t. 
06. péntek  ima 8.ab. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
07. szombat      
08. vasárnap Évközi 32. vasárnap     

 
9. hétfő Lateráni bazilikafelszentelése     
10.  kedd Nagy Szent Leó pápa szentmise 1ab. oszt. ½ 8 óra kápolna 
11. szerda Tours-i Szent Márton ima 2a. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
12. csütörtök Szent Jozafát püspök ima 3 ab. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
13. péntek  ima 4 ab. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
14. szombat      
15. vasárnap Évközi 33. vasárnap     

                                
16. hétfő      
17.  kedd  szentmise 8 ab. oszt. ½ 8 óra kápolna 
18. szerda  ima 5 ab. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
19. csütörtök Árpád-házi Szent Erzsébet ima 6 ab. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
20. péntek  ima 7 ab. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
21. szombat Szűz Mária bemutatása     
22. vasárnap Krisztus Király vasárnapja     

 
23. hétfő      
24. kedd  szentmise 7 ab. oszt. ½ 8 óra kápolna 
25. szerda  ima 1 ab. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
26. csütörtök  ima 2 ab. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
27. péntek  ima 3 ab. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
28. szombat      
29.  vasárnap Advent 1. vasárnapja     

 
30. hétfő 1.gyertyagyújtás 8. oszt.  mindenki ¾ 9 óra aula 

12. 01. kedd  szentmise 6 ab. oszt. ½ 8 óra kápolna 
02. szerda  

Adventi lelki óra 
ima 4 ab. oszt. 

szülők 
¾ 8 óra 
17 óra 

kápolna 
kápolna 

03. csütörtök  ima 5 ab. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
04. péntek  ima 7 ab. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
05. szombat  ima 8 ab. oszt. ¾ 8 óra kápolna 
06. vasárnap Advent 2. vasárnapja     

 


