
HITTANOS HÍRMONDÓ 

A HÓNAP IDÉZETE 

„Keresd az életben min-

dig a szépet, ragadd 

meg azt is amit más 

észre sem vesz. Ha cu-

dar is sokszor az élet, 

mindig találni benne 

kedveset, szépet!” 

/Goethe/ 

A HÓNAP KÉPE 
- MÁRCIUS 

 

 

Köszöntő 
Megkezdődött a Nagyböjt, de csapatunk szerencsére nem a 

programjaink szervezéséről mond le :-) 

Ennek megfelelően szeretettel várunk Mindenkit tavaszi esemé-

nyeinkre és hittanos alkalmainkra is!  

Sok minden történt velünk mostanában, ezért ezúttal egy külön-

legesen hosszú számban számolunk be életünkről, híreinkről és 

különféle érdekességekről. Jó szórakozást kívánunk! 

Következő programjaink 

 FELSŐS LELKINAP - márc. 7., plébánia 

 FÁKLYÁS KERESZTÚT - márc. 7. ,városmajor 

 KISKÖZÖSSÉGEK MISÉJE - márc. 10. ,nagytemplom 

 ALSÓS-FELSŐS KÖZÖSSÉGI NAP  - hamarosan! 
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Beszámolunk farsangja-
inkról! 
Az idei kisgyermekes családok farsangjának témája kedvenc 

mesehőseink voltak. Az érkező gyerekeket kézműveskedéssel 

fogadtuk, majd a Kisvakond nadrágja című mesét láthatták a 

szervező fiatalok valamint Zoltán és Gábor atya előadásában. 

Programunk különféle játékokkal és táncokkal folytatódott, majd 

sok vidám élménnyel gazdagodva térhettünk mindnyájan haza.  

Továbbá Crime City bajbakerült szuperhősei hívták segítségül 

felsős farsangunk résztvevőit. Egy nyomozós játék keretében a 

gyerekek leleplezték a gonosz X-et. A sikert és a leleplezést kö-

vetően a hősök együtt uszonnáztak, majd kezdetét vette a tán-

cos mulatság. A program végén lufikkal, képekkel és csokival 

gazdagodva távoztak a résztvevőink :-)  

Élménybeszámolók és képek a honlapunkon megtekinthetőek! 

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

ben tájékozódhass eseményeinkről, tevékenységünkről és fon-

tos információkról. 
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Felsős 
lelkinap 
„Kereszt és Eucharisztia” 

Helyszín: Közösségi Ház, 
Tetőtér (Ignotus u. 9.) 

Hozni kell: nyitottságot és 
esetleg némi finomságot 

A lelkinapot szervezi Gábor 
atya és a Hittanos Szív Gár-
da.  

A lelki töltekezés mellett pa-
lacsintázással és izgalmas 
játékokkal is várunk! 

Szeretettel hívunk minden 4-

8. osztályos gyereket! 

Csatlakozz Te is! 

Farsangjaink 



Fáklyás keresztút -  
március 7-én, 19:00-tól! 
A Nagyböjt elején, hogy találkozhassunk Jézussal és közösség-
ben lehessünk egymással, fáklyás keresztutat szervezünk a Vá-
rosmajorban. 
 
Március 7-én, 19:00-kor találkozunk a Torony előtt,   
mindenképpen érdemes meleg öltözetben jönni. 
A keresztutat vezeti Gábor atya és a hittanosok.  
 
Nagy szeretettel várunk Mindenkit, fiatalokat és családokat, 
gyermekeket és felnőtteket egyaránt!  

Haladjunk együtt néhány lépést Jézus nyomában! 

További információk honlapunk Események oldalán. 

 

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

ben tájékozódhass eseményeinkről, tevékenységünkről és fon-

tos információkról. 
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Bejártuk a  
közelgő  
hittantábor 
helyszínét 

Egy napsütéses februári  

szombaton kerekedett fel  

kis csapatunk, hogy 

 Fehérvárcsurgón és környé-

kén megtekintse a szállás-, 

étkezés-,kirándulás és prog-

ramlehetőségeket és a hely-

színi adottságokat, illetve, 

hogy személyesen tájéko-

zódjon leendő vendéglátó-

inktól.  

Képek honlapunkon! 

 

Szeretettel várunk! 



Továbbképzést tartottunk 

Fiatalok kísérőként a hit-
tancsoportokban? 
Ezzel a címmel tartottunk előadásokat február utolsó hétvégé-

jén, egy hitoktatói továbbképzésen, mely során bemutattuk kö-

zösségünk működési formájának előnyeit.  

Honlapunkon képekben számolunk be. 

 

 

Készítette: Varga Balázs 

 

FRISS 

TARTALMAK 
HONLAPUNKON 

 

60000 megtekin-

tés! 

Február első napjai-

ban regisztráltuk hon-

lapunkon a 60000. 

megtekintést! Köszön-

jük minden látoga-

tónknak!  

Házirend 

Házirend került beve-

zetésre a plébánia te-

tőterébe. A honlapon 

minden információ 

megtalálható. 
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