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ŐSZI NAPOKRA 

Tagadhatatlanul itt az ősz: rövidülnek a 

nappalok, reggelente köd lep el bennün-

ket. Van hangulata ezeknek a napoknak, 

de mégis a levertség, a kedvtelenség és 

a fáradtság gyakran letör bennünket!  

November folyamán, ha naptárunkba 

tekintünk, találunk néhány szentnek ün-

nepét, kik példájukkal holt pontjainkon át 

tudnak lendíteni. 11-én ünnepeljük Szt. 

Mártont, ki hazánk földjén született, és a 

tevékeny szeretet példaképe. Megosztot-

ta köpenyét egy rászorulóval, és éjszaka 

álmában Jézuson látta vissza. Ünnepé-

hez tartozik az első népi megfigyelés ka-

rácsony ünnepéhez kötődően: ha a lúd 

Márton napján jégen csúszkál, akkor ka-

rácsonykor vízben poroszkál.  

A másik szent, kinek példáját megemlíte-

ném Szt. Erzsébet, kit mindenki korának 

legszebb asszonyának tartott, mert sze-

retete mindenkit lenyűgözött. Két szent, 

kikre mikor emlékezünk, a segítő szere-

tet példáját csodáljuk bennük.  

Kívánom, hogy találkozásaink, együttlé-

teink segítsenek minket is, hogy a boron-

gós napokon felül tudjon kerekedni örö-

münk, békénk és szeretetünk! 

/Laci atya/ 

Köszöntő 
Szeretettel ajánljuk figyelmedbe a megújult Hittanos 

Magazint, a Hittanos Hírmondók egy izgalmasabb és 

tartalmasabb változatát, melynek célja, hogy betekin-

tést nyerj a Városmajori Hittanos Közösség életébe. 

Jó szórakozást kívánunk! :) 
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LÁTOGASD MEG! 

MEGÚJÚLT! 

Folyamatosan frissülő honlapunkon megtalálhatod 

legfrissebb híreinket, tájékozódhatsz újdonságaink-

ról, eseményeinkről, életünkről és sok érdekességről 

is, de feliratkozhatsz hírlevelünkre is! 

HITTANOSOK.COM 



Miért választottad a papi hivatást? 

Mindenképpen már az elején kiemelném, hogy Isten 

választ ki minket egy hivatásra, így velem is ez tör-

tént. Nyilván egy fiatalnak élmények garmadája van 

a háta mögött mikor átlépi a szeminárium küszöbét. 

Első élményem nekem az volt, hogy szerető család-

ban nőhettem fel, ahol kibontakozhattam, a második 

meghatározó kaland, mikor iskolai nehézségeken 

keresztül izmosít az Isten, végül megmutatta azt - 

ha méltatlannak érzem is magam – képes egyik 

napról a másikra akadályokat elgördíteni. Ennek a 

vonzásnak, Szeretetnek nem akartam ellenállni... 

Kábé ennyi :) 

Milyen várakozásokkal érkeztél a majorba? 

Hááát... Igazából mikor olvastam Erdő Péter bíbo-

ros úr levelét, hogy a majorba küld fél évre, kissé 

meglepődtem. Nagy öröm volt bennem és így iga-

zából nem merült fel bennem semmilyen elvárás. 

Egyszerűen jobbá szeretnék válni. Az a kicsi ta-

pasztalatom, hogy lehet bármekkora tervem, hogy 

„Fúúú, én most mindent profira megtanulok”, de Is-

tennek van külön tanmenete. A tanári kart a plébá-

nos, a káplán, a diákok az iskolában, az őszinte ba-

rátok és a nehéz élethelyzetek szereplői, stb. alkot-

ják. 

Milyen pozitív tapasztalatokat szereztél itt? 

A legfontosabb tapasztalatom az, hogy valódi fele-

lősség van a vállamon és valódi lelkipásztori felada-

taim vannak (leginkább beteglátogatás, temetés, 

hitoktatás).  

Hogy érzed, milyen téren fejlődhetne a majori 

közösség? 

Nincs olyan terület, amiben nem bírna fejlődni… Az 

Egyház az a közösségek közössége. Szerintem na-

gyon nehéz magányos farkasokként részt venni az 

egyház életében. Éles szemre van szükségünk, 

hogy megszólítsuk azokat, akik félénkek, visszahú-

zódóak és elhívjuk őket egy befogadó közösségbe, 

ahol gazdagodhatnak és örülhetnek. 

Milyen vidám vagy vicces élményekben volt ré-

szed itt? 

Óh, volt több is... Egyszer az történt, hogy beöltöz-

tettem egy álló fogast kispapnak. Vállfa segítségé-

vel rátettem a reverendámat, sárga papírból készí-

tettem neki egy profi arcot és beállítottam „Flóriánt” 

a tetőtéri mosdóba a sötétbe... Épp beakart menni 

oda egy gárdatag, és a villanyt felcsapva rémülten 

felkiáltott. Miközben nevettem, kaptam a vállamba 

néhány öklöst tőle, csak úgy szeretetből... :) A má-

sik a limonádé készítési szokásaimhoz kötődik. Mi-

kor be akarom keverni az italt, hát kissé meglódul a 

cukor, amit a fogyasztók erős köhögéssel értékel-

nek. Többen gondolkodunk rajta, hogy 5 g-os limo-

nádé koncentrációként (50 liter elkészítéséhez) for-

galmazzuk „Robonádé” néven... 

5 KÉRDÉS DIAKÓNUSUNKHOZ, ROBI ATYÁHOZ 

„Éles szemre van szüksé-

günk, hogy megszólítsuk 

azokat, akik félénkek, vissza-

húzódóak és elhívjuk őket 

egy befogadó közösségbe, 

ahol gazdagodhatnak és örül-

hetnek.” 



Lendületben csoportjaink!  

5-6. osztályosok 

A csoportunk hétről-hétre örömmel, mókával és persze jókedvvel 

gyűlik össze. A csapat jókedvéről Balázs és Krisz, a lelki tartalom-

ról pedig Bori és Zsuzsa gondoskodik. Az érdeklődőket várjuk 

szeretettel minden hétfőn, 17:00-18:30 között a Közösségi ház 

tetőterében. Amit adni tudunk: színes programok, remek közösség 

és sok-sok vidámság.  

Csapatunk november 21-én egy filmnézéssel, gofrizással egybe-

kötött fergeteges, játékos csapatdélutánt tart a tetőtérben 15-től 

19 óráig. Várunk nagy szeretettel mindenkit! 

 
7-8. osztályosok - Körte  

Körtés recept hétfő délutánra: Végy egy csapat vidám pörgős fia-

talt. Adj hozzá egy marék humort, egy evőkanál lendületet, és jó 

sok játékosságot. Ne hagyd ki az odafigyelést, az imát és a lelki 

üzemanyagot sem. Ha mindez megvan, keverd jól össze, süsd 

másfél órát (én hétfőnként 18:00-19:30-ig szoktam). Ha elnyerte 

tetszésedet, gyere és próbáld ki velünk, a körtékkel! Szeretettel 

várunk! :) 

Mit jelent szá-
modra hittanos 
vezetőnek lenni? 

„Bárhol is járok, ez egy közösség 

ahova tudom, hogy visszatérhetek, 

ahol örömmel várnak, mind a gyere-

kek mind a gárdatagok.” /Nadin/ 

„Hittanos vezetőként egy olyan kö-

zösségért munkálkodhatok, mely fel-

töltődést, támaszt és útmutatást 

nyújthat sokaknak. Itt jó hangulatban 

lehetünk együtt, gyermekek, fiatalok 

és vezetők egyaránt.” /Beni/ 

„Tartozni valahová, elkötelezni ma-

gad, példaképnek lenni, felelősséget 

vállalni, olyannak lenni akire számít-

hatnak, egy olyan dologban részt 

venni ami összehozza a közösséget 

és valami nagynak a részese lenni - 

számomra ezt jelenti.” /Krisz/ 

„Számomra azt jelenti, hogy egy tá-

mogató és vidám közösség tagja és 

alakítója lehetek, ahol elfogadnak és 

szeretnek és ahol tudok adni ma-

gamból valamit.”  /Doma/ 

„Azt az energiát amit belefektetek, 

többszörösen kapom vissza a gyere-

kektől szeretet formájában. Szeretek 

a gyerekekkel lenni, szeretek új él-

ményeket szerezni nekik és persze 

magamnak is! A srácok olyanok mint 

nekem mint valami üzemanyag, ami 

lendületet ad!” /Ágó/ 

 

Csatlakozz hozzánk! 

Októberben az Aquaworldben voltunk… :) 



Őszi élményeinkről 
A plébánia különféle közösségei közösen nyitották meg az évet. 

Mi egy kisebb kirándulás során áthaladtunk a Disznó-fertőn, meg-

csodáltunk szép kilátást, de láttunk csillesort, romokat és elfo-

gyasztottuk a csúcs-csokikat is. Egy tó partjára érkezve találkoz-

tunk a cserkészek csapatával, itt bográcsoztunk, játszottunk, 

számháborúztunk. 

Várkaland nevű októberi közösségi napunkon egy izgalmas vetél-

kedő, sok játék, palacsintázás és némi lelki töltekezés biztosította 

a vidámságot és a találkozások, beszélgetések lehetőségét.  

Breki - a  
bérmálkozók 
csapata 
Csapatunk hétről hétre nagyon vi-

dám hangulatban gyűlik össze min-

den csütörtökön 16:00-18:00 a Plé-

bániaépület tetőterében. :) 

Rendhagyó programokból sincs 

hiány, voltunk többször kirándulni, 

paintballozni, bowlingozni, szaba-

dulós szobából kijutni, bringázni, 

sütögetni, filmet nézni, táborozni,  

aquaparkozni, de töltöttünk már 

együtt több napot Gárdonyban, 

Siófoknál, Esztergomban és az 

őszi szünetben ezúttal Velencén is. 

Együtt töltöttünk egy hétvégét Velencén 

Eseménydúsan indult az év 



FRISS 

KÖVETKEZŐ 

ESEMÉNYÜNK 

 

Karácsonyváró 

alkalmunk 

Dec. 19. 10:00-19:00,  

Plébániaépület 

Változatos programok-

kal, izgalmas játékok-

kal, finom enni- és inni-

valóval, ajándékozás-

sal, lelki töltekezéssel, 

beszélgetéssel, kézmű-

vessel és nagyon jó 

hangulattal várunk! 

Nagy szeretettel hívunk 

Mindenkit az év utolsó 

hittanos programjára! :) 
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Rövidhírek 
Idei eseményeink végleges listá-

ja és időpontjai elérhetőek webla-

punkon. 

Megszépült a tetőtér - számos új 

felszerelés érkezett működésünk 

legfontosabb helyszínére, mind-

emellett rendet teremtettünk. 

Szervezői csapatunk Dömösön 

töltött el egy közösségépítő hétvé-

gét az őszi szünetben. 

25 éves a VÁKE - november 20-

án, 18:00-tól közösen ünneplünk. 

További részletek találhatóak hon-

lapunkon. 

Már egy éve szelektíven gyűjtjük 

a hulladékot a Plébániaépület tető-

terében!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lapot készítette: Riesz Beni 

ÜZENET ESZTERGOMBÓL 

„Sokat jelentett hivatásom megtalálásában, hogy a hittanosokhoz tar-

tozhatok és egymás lelki életének is részesei voltunk/vagyunk. Sokat 

jelent a hittanos vezetők, fiatalok és gyerekek szeretete és támogatá-

sa nekem kispapként is, jó, hogy ebbe a közösségbe tudok haza 

menni. Biztos, hogy számíthatok rájuk és ők is mindig számíthatnak 

rám. .” 

/Doma/ 


