
 
Őszintén fiúkról, lányokról, párkapcsolatról, Istenről, RÓLAD! 

 

Szia! 

 

Bizonyára Benned is felmerült már a kérdés, hogy mit jelent nővé, férfivá válni, és ez hogyan 

lehetséges?! Annyi mindent hallasz, de mégsem tudsz mindent? Elbizonytalanodsz néhány kérdést 

illetően? Ha idén 10-11. évfolyamos vagy, és ezek igazak Rád, akkor pont neked szól ez a hétvége! 

 

Kik vagyunk mi, a szervezők? 

Egy csapat lelkes fiatal felnőtt, akik már évek óta foglalkozunk Szent II. János Pál pápa tanításával, a Test 

Teológiájával, amely szexualitásról, férfiről és nőről szól. Eddig egyetemistáknak tartottunk hétvégéket 

TESTTEO’ Hétvége néven, de most úgy döntöttünk, hogy Nektek, fiatalabbaknak is szeretnénk továbbadni 

azt az örömhírt, amit ennek a tanításnak a kapcsán az életünkben megélünk. 

Hétvégéink a Katolikus Ifjúsági Mozgalom (KIM) és az Esztergom-Budapesti Egyházmegye ifjúsági 

referense támogatásával valósulnak meg. 

A csapatról a www.testteo.hu oldalon olvashatsz további információkat. 

 

Hol és mikor? 

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

(Piliscsaba, Béla király utca 72, 2081) 

2020 március 20-22. péntek délutántól vasárnap délutánig tart a program. 

 

Miért jó Neked, ha eljössz? 

● Új barátokat ismerhetsz meg, és ha hívsz régieket, annak is nagyon örülünk! 

● Dinamikus, sok színű program vár Rád: tanúságtételek, előadások, kiscsoportos beszélgetések, 

játékok, szentmise, gyónási lehetőség, gitáros énekek, csendes idő… 

● Szuper szervezők viselik gondod, több mint tízen. 

Kérjük, hogy az elejétől a végéig vegyél részt a hétvégén, mert a programok egymásra épülnek! 

 

Mennyibe kerül? 

A hétvége költsége 8000 Ft, ebben benne van a szállás, ötszöri étkezés és az egyéb költségek. 

Amennyiben nem tudsz ennyit kifizetni, kérjük, hogy jelezd ezt nekünk a jelentkezési űrlapon, és biztosítunk 

számodra kedvezményt. Ez ne legyen visszatartó ok! 

A fizetésről a jelentkezőknek külön levelet küldünk. 

 

Vezetőknek 

Ha ilyen korú csapatot vezetsz (Regnum, cserkész stb.), és érdekel a hétvége, szeretettel várjuk 

csapatodat, és természetesen Téged is! Ha szeretnél Te is jönni, akár segítőként, vagy a csapatod 

kísérőjeként, ezen a linken tudsz érdeklődni!  

 

Jelentkezés, kérdések, érdeklődés 

Március 6-áig ide kattintva tudsz jelentkezni a hétvégére a kérdések megválaszolásával. 

Amennyiben ez az időpont most biztos nem jó, de a jövőben szívesen részt vennél egy ilyen hétvégén, írj 

egy emailt nekünk, hogy a következő hétvégéről tudjunk tájékoztatást küldeni. 

Ha bármi kérdésed van jelentkezés előtt vagy után, a tnv.hetvege@gmail.com címen elérsz minket! 

 

Szeretettel Várunk - a TESTTEO’ csapat 
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