
HITTANOS HÍRMONDÓ 

A HÓNAP IDÉZETE 

„Ha valaki a jóságnak 

és szeretetnek csak 

egy morzsáját, az igaz-

ságnak és fénynek 

csak egy sugarát hozta 

a világra, már nem élt 

hiába: életének meg-

volt az értelme.” 

/P. Alfréd Delp/ 

A HÓNAP KÉPE 
- SZEPTEMBER 

 

 

Köszöntő 
Építsünk együtt egy jó közösséget!  
 
 
Az ősz beköszöntével újra elkezdődnek a hittanos foglalkozá-
sok, melyeken sok új barátra, élményre lelhet mindenki! Az 
alkalmak hetente egyszer a plébánia tetőterében zajlanak 
(1122 Bp., Ignotus u. 9.) korosztályokra bontva.  
 
A vidám hangulat és a sok-sok játék mellett a gyerekek számá-
ra biztosítva van a lelki feltöltődés is.  
 

Következő programjaink 

 TÓPARTI PARTY A „BREKIKNEK” - Szept.12-14., Sóstó 

 HITTANTÁBOR UTÓTALÁLKOZÓ  Szep.27., Plébánia 

 

ÉVES ESEMÉNYEINK TERVEZETT DÁTUMAI MEGTALÁL-

HATÓAK A HITTANOSOK.COM ESEMÉNYEK OLDALÁN. 

HITTANOSOK.COM FACEBOOK.COM/HITTANOSOK  2014. szeptember 

2.évfolyam! 



Zsírsirály volt 
a Hittantábor! 

Legalábbis a záró estén 
ezt énekelte néhány fiú egy 
átírt dalban, és ezt kiáltoz-
tuk többször a tábor folya-
mán. Idei táborunknak a Ba-
jóti plébánia két lelkigyakor-
latos háza és sportpályával, 
játszótérrel rendelkező tá-
gas kertje adott helyet. A 
hat napos tábor alatt renge-
teg fantasztikus élményben  
volt részünk. 
 

 

Mise, Zene, Játék 

Jövőre újra együtt! 

Hétfőn ismerkedtünk, számháborúztunk, majd egy ízletes  
néma vacsorával zártuk a napot. 

Kedden felmásztunk a tábor hegyére, ahol kisebb állomá-
soknál az apostolokkal ismerkedtünk meg. Mikor fáradtan ha-
zaértünk egy hangulatos tábortűz mellett énekelgettünk, majd 
mindenki nyugovóra tért. 

A szerdát az esztergomi Aquaparkban töltöttük, a különféle 
izgalmas medencékben, csúszdákon. Este, hazatérve a meleg 
vacsora után csoportbeszélgetések vártak a táborozóinkra. 

Csütörtökön a csapat egy remek városismereti vetélkedőn 
vett részt, majd a délután folyamán ellátogattunk a Duna Múze-
umba és a Bazilikába, ahol szentmisén is részt vettünk. Este 
egy izgalmas éjszakai túrát tettek a résztvevők. 

Pénteken a szálláson egy mókás vizes akadályversenyt 
rendeztünk. A délután folyamán csoportokban beszélgettünk, 
batikoltunk és készültünk az esti Ki mit tud?-ra, ahol jobbnál 
jobb előadásokat láthattunk. Végül az estét egy zenés-táncos 
záróbulival fejeztük be. 

Szombaton a hét alatt igencsak összerázódott csapat ha-
mar elpakolt, a zárómise és az ebéd után elbúcsúztunk egy-
mástól, majd sok szép emlékkel gazdagodva hazaindultunk. 
Reméljük mindenki remekül érezte magát és jövőre is részt 
vesz a táborban! 

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

vebben tájékozódhass eseményeinkről, tevékenységünkről 

és fontos információkról. 

HITTANOSOK.COM 

FACEBOOK.COM/HITTANOSOK 

 



FRISS 

TARTALMAK 
HONLAPUNKON 

 

100 kedvelés! 

Facebook oldalunkat 
100-an kedvelték. Ez 
alkalomból készült 
egy képsorozat, me-
lyet honlapunkon 
megtekinthetnek. Kö-
szönjük szépen! :) 

 

 

 

Hittantábor 2014! 

Részletes beszámoló 

és képválogatás a 

honlapon! 

 

 

  

 

HITTANOSOK.COM 

FACEBOOK.COM/

HITTANOSOK 

Utótalálkozó 

Hittantábor utótalálkozó!!! 
Voltál velünk hittantáborban? 

Hiányoznak a rég nem látott barátok? 

Most itt van a lehetőség, hogy együtt tölts egy felejthetetlen 

délutánt a 2014-es hittantábor résztvevőivel! 

Gyere el szeptember 27-én a Közösségi házba (1122 Bp., Ig-

notus u. 9.) 

Találkozzunk 15:00-18:00 óráig a tetőtérben. 

A fiúk hozzanak magukkal egy-egy üveg üdítőt, a lányok, 

pedig egy tálca sütit, és nem utolsó sorban rengeteg vidám-

ságot! 

 

 

Készítette: Varga Balázs 


