
HITTANOS HÍRMONDÓ 

A HÓNAP IDÉZETE 

„Az élet rövid, ezért 

nincs sok időnk megör-

vendeztetni azok szívét, 

akik velünk együtt utaz-

nak ezen a ködös úton. 

Siessünk hát szeretni! 

Siessünk kedvesnek 

lenni!” 

 

A HÓNAP KÉPE 
- JANUÁR 

 

Köszöntő 
Boldog új évet kívánunk!  

Az előző évekhez hasonlóan csapatunk idén sem tétlenkedik 

majd, hogy minden korosztály részese lehessen közös élménye-

inknek! Tarts velünk idén is színes programjainkon vagy akár 

heti rendszerességű hittanos alkalmainkon is! Hívd el bátran ba-

rátaidat is és csatlakozzatok nyitott közösségünkhöz! 

Következő programjaink 
 

 FELSŐS FARSANG - január 31. 16:00-19:30, Plébánia tető-

tere 

 CSALÁDOS FARSANG - február 14. 
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Karácsonyvárás 
Az adventi időszak végén jó alkalmat biztosított ez a jó hangula-
tú esemény, hogy egy kicsit közösen ünnepeljünk és mindemel-
lett testileg-lelkileg készüljünk a közelgő karácsonyra. Jó volt 
újra találkozni barátainkkal, beszélgetni és önfeledten eltölteni 
néhány órát, hiszen mindezekre egyaránt lehetőséget biztosított 
a 2014-es év utolsó hittanos közösségi alkalma. 

Ezen a délutánon igen szép számban jöttünk össze. Progra-
munkat kézműveskedés és különféle játékok nyitották, ezt lelki 
töltekezés gyanánt egy bensőséges, gitáros énekekkel kísért 
ima követte. Ezután a helyszínen készített jelképes ajándékain-
kat egy jókívánság kíséretében egymásnak ajándékoztuk. 
Majd a hatalmas uzsonnát elfogyasztva, sor került a nagy plébá-
nia-összeállítós játékra, melynek lényege, hogy izgal-
mas állomások teljesítésével lehetett különféle berendezési tár-
gyakat “nyerni”. Az elkészült műveket Gábor atya értékelte és 
díjazta sok-sok szaloncukorral. Az alkalmat vidám táncokkal 
zártuk és a tavalyi(naptári) évre elbúcsúztunk egymástól.  

Köszönjük mind a szervezőknek, mind a résztvevőknek ezt a 
csodálatos eseményt, mely méltó lezárása volt 2014-es tevé-
kenységünknek és élményeinknek.  

Honlapunkon bővebben tájékozódhatsz! 
Látogasd meg folyamatosan frissülő honlapunkat, hogy bőveb-

ben tájékozódhass eseményeinkről, tevékenységünkről és fon-

tos információkról. 
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A labirintus! 

Felsősök farsangja 
Szeretettel várunk minden 

10-14 éves vállalkozó lelkű 

kalandort január 31.-én 

szombaton  16:00-19:30 órá-

ig, aki segítene Crime City 

hőseinek kijutni a gonosz X 

fogságából! 

Számítsatok akadálypályára, 

szabadulószobára, sok izgal-

mas feladatra és a győzelem 

után ünneplésre!  

Gyertek kedvenc hősötöknek 

öltözve a plébániára és hoz-

zatok magatokkal valami fi-

nomságot is! 

Szeretettel várunk! 

Így zártuk a tavalyi évünket 



Naptárunk 

FRISS 

TARTALMAK 
HONLAPUNKON 

Arcok a 2014-es 

évből 

Évzárás gyanánt egy 

különleges portréválo-

gatást állítottunk ösz-

sze, melyben idei 

programjaink során 

készült fotókat tekint-

hettek meg.  

Néhány izgalmas 

statisztika 

Honlapunk statisztikái-

ról egy érdekes ösz-

szeállítást olvashatsz 

honlapunk Magazin 

oldalán! 
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2015-ös hittanos naptár! 
 

Hagyományosan a 2015-ös évre is elkészítettük hittanos naptá-

runkat, mely szabadon megtekinthető, letölthető honlapunkról. 

Tedd ki faladra Te is, találkozz közös élményeinkkel nap mint nap!  

 

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy 

rendszeresen értesíthessünk legfris-

sebb híreinkről, újdonságainkról, 

programjainkról!  

Keresd honlapunk jobb oldali mezőjé-

ben található widgetünket! 

 

Készítette: Varga Balázs 

 


