
HITTANOS HÍRMONDÓ 

A HÓNAP IDÉZETE 

„Mert úgy szerette Isten 

a világot, hogy egyszü-

lött Fiát adta, hogy aki 

hisz őbenne, el ne vesz-

szen, hanem örök élete 

legyen. ” 

/ János 3:16 / 

 

Köszöntő 
Beköszöntött a tél, és az adventi időben sok szép programmal 

várjuk az ifjúságot és a gyermekeket egyaránt, melyekről folya-

matosan frissülő honlapunkról tájékozódhattok. 

Lapozzátok fel a Hittanos Hírmondó 10. lapszámát! 

Meghitt adventi készületet kívánunk! 

Következő programjaink 
 

 IFJÚSÁGI LELKIGYAKORLAT– dec.5-7., Vál 

 KARÁCSONYVÁRÓ ALKALOM ALSÓS-FELSŐSÖKNEK  

- dec. 15. 16:00-19:00 , Plébánia 

 PÁSZTORJÁTÉK ELŐADÁS- dec. 24. 15:00, Nagytemplom 

 PRÁGAI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ - dec. 28.-jan. 2. 
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10. 

lapszám! 



Felsős adventi lelki nap 

Miután kis csapatunk összegyűlt, elindult a János-hegyre ki-

rándulni egy kicsit. Elsőként az Erzsébet kilátónál egy kis gi-

tárral, énekléssel, játékkal egybekötött pihenőt tartottunk. 

Ezt követően továbbhaladtunk Makkosmáriára, célunkat elér-

ve elfogyasztottuk a szendvicseket, és nagyszerűt métáztunk. 

A lelki töltetről Gábor atya és Bori gondoskodott az advent 

szellemében. Egy nagyszabású gofrizást követő-

en búcsúztunk el egymástól. 

Doma és Ágó remek játékokkal szórakoztatott és mindemel-

lett az adventre is ráhangolódtunk. Mindenki nagyon jól érez-

te magát a hűvös idő ellenére is.  

Honlapunkon bővebben tájékozódhatsz! 

Látogasd meg folyamatosan frissülő honlapunkat, hogy bőveb-

ben tájékozódhass eseményeinkről, tevékenységünkről és fon-

tos információkról. 

HITTANOSOK.COM 

FACEBOOK.COM/HITTANOSOK 

 

Karácsonyvá-
ró alkalmunk   
december 15-
én (hétfőn)! 
Minden alsós-felsős gyerme-
ket szeretettel hívunk kará-
csonyváró alkalmunkra, me-
lyet december 15-én, hétfőn 
16:00-tól 19:00-ig tartunk a 
közösségi ház tetőterében. 
 
Remek alkalom nyílik lelki 
töltekezésre, és persze a kü-
lönféle, izgalmas játékok és 
feladatok során is sok emlé-
kezetes élménnyel gazda-
godhatunk majd. 
Örömmel vesszük, ha hoztok 
magatokkal némi finomsá-
got vagy innivalót. A sütik 
megmérettetnek majd egy 
külalak- és ízversenyben, 
reméljük sok süteménykészí-
tő nevezi majd az alkotását! 
Nagy szeretettel várunk! 

Fényképfelirat 

Lelki töltekezés útközben... 



Szép Estét! - különleges, 
retró hangulatban 
Ezúttal a Szép Est hangulatát a retró kerettéma határozta meg, 
egy igazán egyedi díszlet fogadta az érkezőket. A programot a 4 
Akkord Show Kórus csodálatos produkciója nyitotta! Az estet a 
továbbiakban kötetlen, vidám beszélgetések határozták meg, 
mivel ezúttal elsősorban a fiatalokat szerettük volna megszólíta-
ni. Eközben lehetőség nyílt különféle teák és forró csoki fo-
gyasztására, de különleges gasztronómia gondoskodott az éhes 
hasakról is, így megkóstolhattunk többek között péksüteménye-
ket, salátákat, és palacsintákat is. Ki-ki kedve szerint kitölthette 
a kvízt, társasjátékozhatott vagy részt vehetett a felhőtlen han-
gulatú táncházban is. A sok munkának és lelkesedésnek kö-
szönhetően ismét egy felejthetetlen élmény részesei lehettünk. 
Zárásképp egy értékelés az eseményről: 

“Csúcs szuper volt az idei Szép Est! A legutóbbi után nem gon-
doltam,hogy még lehet fokozni, de nektek sikerült Hogy Mary 
Poppins szavaival éljek: 
SZUPERFENOFRENETIKOMAXIKAPITÁLISan sikerült a mos-
tani Szép Est! Jó volt,hogy most más volt! Ja és a tánc is reme-
kül sikerült! Köszi a szervezést nagyon nagyon nagyon! Ja és ki 
ne hagyjam.. a díszités is csodaszép volt. Köszönöm a meghí-
vást, köszönöm az élményt!” 

                                                         Készítette: Varga Balázs 

 

FRISS 

TARTALMAK 
HONLAPUNKON 

 

LÁTVÁNYOS BE-

MUTATÓ! 

A Prezi segítségével 

átfogóan és röviden 

bemutatjuk céljainkat, 

életünket és ismertet-

jük a legfontosabb in-

formációkat közössé-

günkről! 

 

 

 

PÁSZTORJÁTÉK! 

Szeretettel hívunk 

Benneteket a pásztor-

játék megtekintésére, 

mely december 24.-én 

15 órakor kerül meg-

rendezésre! 
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