
HITTANOS HÍRMONDÓ 

A HÓNAP IDÉZETE 

„Nagy dolgokat tenni 

nem tudunk, csak kicsi-

ket, nagy szeretettel. ” 

/Teréz anya/ 

A HÓNAP KÉPE 
- NOVEMBER  

 

 

Köszöntő 
A november a hittanos csoportok közösségépítésének hónapja! 

Az ősz utolsó hónapjában is remek programokon vehetünk 

részt, egyaránt hangsúlyt fektetünk a testi és lelki töltekezésre 

is.  

Két éve rendeztük meg Gábor atya ötlete nyomán az első Szép 

Estet. Azóta 5 különleges programon vehettünk részt, és nov-

ember 8-án érkezik a hatodik, melyre nagy szeretettel hívunk és 

várunk!  

Következő programjaink 

 SZÉP ESTÉT!– Nov.8., Plébániaépület 

 ALSÓS LELKINAP - Nov.29., Plébániaépület 

 IFJÚSÁGI LELKIGYAKORLAT– Dec. 5-7., Vál 

TAIZÉ IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ LESZ PRÁGÁBAN, TOVÁBBI 

INFORMÁCIÓKAT HONLAPUNKON TALÁLHATSZ. 
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Kirándulni voltunk a Bu-
dai-hegyekbe 
Vidám csapatunkkal egy őszi szombaton nekiindultunk, hogy a 
különösen jó időt kihasználva kiránduljunk egy jót. Reggel a 
templom előtt találkoztunk, majd miután mindenki megérkezett, 
útnak indultunk.  
A Szépjuhásznétól egy gyönyörű erdei úton sétáltunk fel a Já-
nos-hegyre, ahonnan feltornáztuk magunkat az Erzsébet kilátó-
ba, és megcsodáltuk az elénk táruló panorámát. Innen 
Makkosmária felé folytattuk utunkat, útközben beiktattunk egy 
pihenőt és egy fergeteges számháborút is. 
Második célunkat elérve letelepedtünk ebédelni, majd métáz-
tunk egy jót, illetve imádkoztunk a kegytemplomban is. Ezután, 
további pihenőket és játékokat követően jutottunk el a Normafá-
ra, majd onnan haza. A kirándulás közben a résztvevők nagy 
örömére geo-ládákat is kerestünk! 
Összességében egy nagyon színes és izgalmas programmal 
“ünnepeltük” a kiváló időjárást! Köszönjük mindenkinek, aki je-
lenlétével vagy munkájával hozzájárult eseményünkhöz!  

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

ben tájékozódhass eseményeinkről, tevékenységünkről és fon-

tos információkról. 
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Szép estét! 
Szeretettel várjuk elsősorban 
a fiatalokat különleges, rend-
hagyó Szép Estünkre, nov-
ember 8-án, szomba-
ton, este 6 órától a Plébánia-
épület földszintjére! 

Kötetlen találkozás, beszél-

getés mellett különféle prog-

ramlehetőségek várják az 

érdeklődőket: többek között 

a 4 Akkord Show Kórus fellé-

pése, különleges tea-

ház és gasztronómia, kvíz, 

társasjátékok és vidám tánc-

ház! 

Fényképfelirat 

János-hegyi kilátónál 



Fényképfelirat 

Pásztorjátékra hívunk! 

Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat, régi és új szereplőket 

az idei plébániai pásztorjátékra! Sok élmény, vidámság jó társa-

ság vár! Készüljünk együtt Krisztus születése napjára!  

Próbák időpontjai: 

 November 9. vasárnap, 10:00-11:00, Közösségi Ház föld-
szint – szereposztás, ismerkedés 

 November 16. vasárnap 10-11:30, Közösségi Ház földszint 

 November 23. vasárnap, 10-11:30, Közösségi Ház földszint 

 November 30. vasárnap, 10-11:30, Nagytemplom 

 December 7. vasárnap 10-11:00, Nagytemplom 

 December 14. vasárnap 10-11:30, Nagytemplom 

 December 21. vasárnap 10-11:00, Nagytemplom 

 December 23. kedd 14:30-17:00, Nagytemplom – főpróba 

 December 24. szerda 14:30, Torony – beöltözés, előadás 
15:00-kor 

Készítette: Varga Balázs 

 

FRISS 

TARTALMAK 
HONLAPUNKON 
 

Isten éltessen Gá-

bor atya! 

Káplánunk 37 éves 

szülinapjának alkal-

mából egy meglepe-

tés köszöntést szerve-

zett a városmajori ifjú-

ság. 

Mi szelektíven 

gyűjtjük! 

Plébániaépület tetőte-

rében saját kezdemé-

nyezésre szelektíven 

gyűjtjük a keletkezett 

hulladékot. 
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