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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 

Születésnap! Öröm, hála, emlékezés, ajándék – azok a sza-

vak, melyek eszünkbe jutnak, mikor meghalljuk, valaki egy 

újabb  

évébe lépett. Mikor arra gondolok, hogy plébániánk Gárdája  

öt éves lett, hasonló gondolatok fogalmazódtak meg bennem. 

„Az ember azért lép be a közösségbe, hogy boldog  

legyen. Azért marad benne, hogy másokat boldoggá  

tegyen.” – írja Jean Vanier egyik könyvében. 

Ha a tetőtérben található tablókra tekintünk, örömre lehet  

okunk. Sok élmény, vidám együttlét, megkötött barátság,  

ami eszünkbe juthat általuk. Képek, melyek  

tanúskodnak jókedvről, vidámságról, közösségről. 

Persze, a képek mindig jókedvre derítenek minket, mikor ész-

revesszük, mennyi minden megváltozott rajtunk és persze a 

környezeten is. A képek azonosítása folytán feltűnik, hogy va-

lakiből gárdatag lett, valakiből papnövendék, és reméljük, ez 

a sor még folytatódik. Reményem alapja Szt. Bernát szavaival 

élve: „A szeretetnek két szárnya van: a jobb szárny az Isten 

szeretete, a bal szárny a felebarát szeretete. Az Isten szere-

tete egymagában nem elég a felebaráti szeretet nélkül –  

sem a felebaráti szeretet Isten szeretete nélkül.”  

Kívánom, hogy a Gárda egymás és plébániánk hittanosainak 

segítsen sokáig a szárnyaikat erősíteni, működésbe hozni, 

hogy ne féljenek használni őket. 

Kedves Gárda! Isten éltessen sokáig!      /Laci atya/ 

Köszöntő 
Nagy szeretettel ajánljuk fi-

gyelmedbe a Hittanos Gárda 

5 éves fennállásának alkal-

mából készített Hittanos Ma-

gazinunk idei második szá-

mát. 

Jó szórakozást kívánunk!   

Mit is kínálunk? 
 VISSZATEKINTÉS -  

5 évesek vagyunk! 

 ÉLETÜNKRŐL -  

közös élményeinkről 

 GYERE VELÜNK! -  

eseményeinkről 
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5 ÉVESEK 

VAGYUNK! 



5 éves a Hittanos Gárda! 
2011 tavaszán találkozott egy minden tekintetben vegyes, egymást 

csak valamennyire ismerő csapat fiatal a Torony emeleti termében, és 

megtartották első összejövetelüket. Ennek köszönhetően került meg-

rendezésre az első hittanos programunk, melyet számtalan más ese-

mény és rengeteg közös élmény követett. 

Az eltelt öt év alatt többen közülünk a házasság útjára léptek, ketten 

papságra készülünk, és többen a vezetői csapat tagjai lettek a gyere-

kek közül, akiknek az első programjainkat szerveztük: közösségünk 

aktív, pezsgő életet él. Nagy hála van a szívünkben a közösségért, a 

kialakult szoros barátságokért, és a sok élményért, melyek során a 

sok „én”-ből „mi” lett. 

Mindig törekedtünk és törekszünk arra, hogy a hittanos közösség a 

része legyen a plébánia nagyobb közösségének és kivegyük a ré-

szünket a plébánia életéből. Fontos számunkra a nyitottság mások 

felé, az elvárások nélküli el-, és befogadás. Végül korántsem utolsó-

sorban fontos, hogy a hittanos közösség és programok szívében 

Krisztus áll. Őt szeretnénk megismertetni a gyerekekkel és fiatalokkal, 

Felé vezető lépéseket szeretnénk tenni, és mindezt változatos és sok-

színű módon. 

Hogy mi segített át minket a nehézségeken, mi pótolta számtalanszor 

a hiányosságainkat, felkészültségünket és profizmusunkat? Hogy mi-

ért érezzük sokan mindig kiváltságnak, hogy itt lehetünk, és miért jö-

vünk össze, amikor csak tudunk? Egyszerűen csak szeretjük egy-

mást, szeretünk együtt lenni és szeretjük azokat a gyerekeket, akik 

eljönnek közénk. Ez a szeretet és ez az ebből fakadó lelkesedés kö-

zösségünk fő összetartó ereje. 

Ez az első kerekebb évforduló jó alkalom arra, hogy bocsánatot kér-

jünk minden alkalomért, amikor nem Krisztus tanítványaiként viselked-

tünk. Ugyanakkor alkalom arra is, hogy mindenkinek köszönetet 

mondjuk, aki segítségével, bizalmával, barátságával vagy bármilyen 

módon támogatott minket! És alkalom arra is, hogy hálát adjunk Isten-

nek és együtt örüljünk! 

Doma 

Megnyílt archívumunk! 
Az elmúlt öt év eseményeiről élménybeszámolókat, képeket és videó-

kat találsz honlapunkon. 

HITTANOSOK.COM 

Az elmúlt évek - képekben 

VISSZATEKINTÉS - DOMA TOLLÁBÓL 



Nem is a jelentette a jó, mert még mindig jelenti… Jelenteti a világ 

legjobb hobbiját, ami nem is hobbi csupán, hanem inkább feltöltő-

dési lehetőség, egy hely ahol hasznos tudok lenni, ahol szeretnek 

és én is viszont szerethetek. Jelenteti a világ legjobb fej gyerekeit, 

a legjobb csoportot, a legjobb szervező gárdát és a legjobb baráta-

imat egyben. Tanulási és példamutatási lehetőség egyszerre. Je-

lenti azt a platformot, ahol remek gyerekekkel együtt kerülhetek 

közelebb Istenhez. Jelent egy stabil pontot az életemben, ahol 

mindig egy összetartó csapat vár. Jelent sok mosolyt amiket nem 

lehet elfelejteni, és még több élményt amit a világért sem adnék. 

Hálás vagyok a Jóistennek hogy ide sodort, hogy bemutatta ne-

kem a Hittanos Közösséget!  

Ágó 

A hittanosok soraiban fantasztikus embereket ismerhettem meg és 

közösséget kaptam ajándékba. Életreszóló barátságok születtek 

és rengeteg élményben volt részem. A papi hivatás szele is közöt-

tük érintett meg és végül olyan erősnek bizonyult, hogy Esztergo-

mig sodort. Nagy öröm, hogy beleadhattam magamat mindenestül 

a közösségbe! A befektetett idő és energia sokszorosan megtérült, 

rengeteget kaptam az évek során. Nagy öröm és büszkeség, hogy 

velük lehettem az elmúlt években, mindig nagy örömmel jövök ma 

is közéjük!  

Doma 

Nagy örömömre szolgál azt látni, hogy ahogy közösségünk tagjai 

közelednek egymáshoz, úgy tudunk közeledni a Jóistenhez. Az 

elmúlt évek során a borzasztó sok, csodálatos közösségi élmény, 

remek barátok és szép emlékek mellett megtapasztalhattuk az Is-

ten jelenlétét, szeretetét, gondoskodását - és ezek mind fantaszti-

kus dolgok! Továbbra is egy elfogadó, megtartó, szerető és Isten 

közelségét megtapasztaló közösség építésén igyekszem munkál-

kodni.  

Beni 

KÖRKÉRDÉS - MIT JELENTETT SZÁMODRA AZ ELMÚLT ÖT ÉV? 

Mindig friss tartalmak! 
A hittanosok.com és a facebook.com/hittanosok weblapokon mindig találsz friss informá-

ciókat, újdonságokat, beszámolókat, képeket és videókat életünkkel, eseményeinkkel  

és élményeinkkel kapcsolatban! 

Érdemes kattintani!  



LelkiFröccs - felsősöknek 
Egy lelkinap unalmas, korszerűtlen, monoton és enyhén 

melankólikus hangulatú - kamaszként sokszor így gondoltam. 

Ezt a hiedelmet szerettük volna megcáfolni változatos programok-

kal, beszélgetésekkel, tanúságtételekkel, közös imával, gyónási 

lehetőséggel, sok játékkal és finom enni-innivalókkal tarkított feb-

ruári alkalmunkkal, hiszen az Istennel való találkozás mindig igen 

izgalmas! Alkalmunkat egy bensőséges fáklyás keresztút követte. 

Lendületben a 
bérmálkozók! 
LELKIPARTI 

Lelkigyakorlatunkon olyan témák 

kerültek terítékre, mint Isten szemé-

lyes szeretete, szabadító ereje, az 

imádság és a Szentlélek személye 

és ajándéka. Rövid előadások, ta-

núságtételek, dicsőítések, szentmi-

se, gyónás, csoportbeszélgetés, 

játékok és csendes imádság alkotta 

a dinamikus programot. A csapat 

odaadással és nagy lelkesedéssel, 

aktívan volt jelen. 

Elmondhatjuk, hogy sok kegyelem-

mel, közösségélménnyel gazda-

godva tértünk haza és Istentől meg-

érintve, Róla valódi, személyes ta-

pasztalatot szerezve. 

DUNAPARTI 

Április elején csapatunk, a Breki a 

Dunakanyarban töltött egy hétvé-

gét, mely során jókat beszélgettünk, 

társasoztunk, egy gyönyörű helyre, 

a Prédikálószékre kirándultunk, ezt 

követően Leányfalun, a termálfür-

dőben egy kicsit megpihentünk. 

Igazán jó hangulatú, tartalmas hét-

vége volt, jól éreztük magunkat!  

FRISS ÉLMÉNYEINK - RÉSZLETESEBBEN HONLAPUNKON!  

Jó az Isten - de mire? Többek között iIyen kérdésekre kerestük a választ... 

Kalóz Kaland! 
Farsangi programunk keretében gyűltünk össze, hogy Feketesza-

káll vezetésével megépítsük hajóinkat. A délután során sok izgal-

mas program, vidám játékok, finom enni-innivaló és jó hangulat 

várta a résztvevőket. 

 

Egy februári hétvégén tartottuk hagyományos farsangi alkalmunkat 



ÚJ 
LEHETŐSÉGEK 
 

Instagram oldalunk 

Az instagram.com/

hittanosok oldalon 

számos életünkkel, 

élmenyeinkkel kapcso-

latos képet osztunk 

meg, kövess minket! 

Mobil applikációnk 

Keresd a HittanosApp 

okostelefonos appliká-

ciót a Google Play áru-

házban az egyszerűen 

és gyorsan elérhető 

tartalmakért! 

Nyári táboraink! 

NAPKÖZIS TÁBOR 

Június 16-18. - minden nap 9:00-16:00, Városmajori Plébánia 

Jelentkezési határidő: június 10. 

HITTANTÁBOR 

Augusztus 8-13. - Patak 

Jelentkezési határidő: június 30. 

Nagy szeretettel várunk minden alsós-felsős érdeklődőt élmények-

ben, lelki töltődésben és jó társaságban, jó hangulatban egyaránt gazdag 

táborainkba! 

Minden információ és az elektronikus jelentkezési ív megtalálható a  

hittanosok.com honlapon!          

                A lapot készítette: Beni 

VÁROSMAJORI  

HITTANOS  

KÖZÖSSÉG 

 


