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HITTANOS HÍRMONDÓ 

A HÓNAP IDÉZETE 

„Hidd el, az életben ép-

pen a legkisebbnek lát-

szó dolgok a legfonto-

sabbak.” 

/J. H. Pestalozzi/ 

A HÓNAP KÉPE 
- FEBRUÁR 

 

 

Köszöntő 
Bármilyen rövid hónap is a február, mi ezúttal is több alkalom-

mal várunk minden korosztályt programjainkra. A farsangi idő-

szakban megteremtjük a felsősök farsangja után a családosok 

számára is a farsangozás lehetőségét.  

Gyere és tarts velünk, hogy új élményeket, barátokat szerez-

hess! 

Következő programjaink 
 Kisközösségek miséje - február 10. (kedd) 18:00, Város-

majori templom 

 Családos farsang - február 14. (szombat) 15:00, Kistemp-

lom 

 Mária földjén – filmvetítés - február 15. 

(vasárnap) 15:00, Uránia mozi 

 Ifjúsági lelkigyakorlat - február 27– március 1.  
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Iskolai látogatásunk 

A kötelező hitoktatás fokozatos bevezetésével fontos célunkká 

vált a plébániánkhoz közeli iskolákban való jelenlét.  

Ennek megfelelően január végén a Kosztolányi Dezső Iskolában 

tartottunk 4 osztálynak a hittanórák keretében vidám foglalkozáso-

kat, rövid imával, játékokkal, vetélkedővel, beszélgetéssel.  

Honlapunk Magazin oldalán képekben számolunk be! 

 

Honlapunkon bővebben tájékozódhatsz! 

Látogasd meg folyamatosan frissülő honlapunkat, hogy bővebben 

tájékozódhass eseményeinkről, tevékenységünkről és fontos in-

formációkról. 
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Mária földjén - 
tekintsük meg 
közösen! 
Lehetőségünk van megnézni 

az Uránia moziban Juan Ma-

nuel Cotelonak, Az utolsó 

hegycsúcs rendezőjének, 

Mária földjén című legújabb 

filmjét. 

A vetítés időpontja: 2015. 

február 15. vasárnap dél-

után 3 óra. Jegy ár: 700 Ft/

fő 

Jelentkezni lehet a templom 

irodájában a jegyár befizeté-

sével! Jelentkezés határidő: 

február 8. vasárnap. 

Szeretettel várunk Mindenkit!  

Mária földjén 

Rendhagyó foglalkozásokat tartottunk 



FRISS 

TARTALMAK 
HONLAPUNKON 

 

Kisközösségek 

miséje! 

Idén, a Szentlélek Éve 

részeként meghirdet-

tük a Kisközösségek 

miséjét minden hónap 

2. keddjén, este 6-

kor a templomban.  

 

 

 

 

2015-ös hittanos 

naptár 

Szabadon megtekint-

hető, letölthető honla-

punkról. 
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Szeretettel várunk! :-) 

Családos farsang február 
14-én 15:00-tól! 
Sok szeretettel hívunk minden kisgyermekes családot (kb. 10 
éves korig), idei családos farsangunkra is, melyet február 14-én, 
15:00-tól 18:30-ig tartunk a fűtött Kistemplomban. 
 
Idei jelmez-témánk: a kedvenc mesefigurám! Kérünk szépen min-
den családot hogy egy kis süteménnyel / rágcsálnivalóval / üdítő-
vel járuljon hozzá a mulatságunkhoz. 
 
Belépőjegyek: 300Ft./fő; 800Ft./család (min. 3 fő) 
 
Mókával, játékokkal, kézművessel és még sok kalanddal várunk 
minden kis mesehőst! 

              Készítette: Varga Balázs 

 


