
 
Őszintén fiúkról, lányokról, párkapcsolatról, Istenről, RÓLAD! 

 

Szia! 

Bizonyára Benned is felmerült már a kérdés, hogy mit jelent nőnek, férfinek lenni?! Mi a terve 

Istennek férfiak és nők számára? Annyi mindent hallasz, és nem mindig tudsz eligazodni? Ha idén 

11-12. évfolyamos vagy és ezek foglalkoztatnak, 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. Szeretnénk azt az örömhírt továbbadni, amit 

ennek a tanításnak a kapcsán az életünkben megélünk. 2019-ben tartottuk meg az első TnV hétvégét, 

mely nagy élmény volt számunkra, reméljük, végre nem lesz külső akadálya a következőnek. 

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

referense támogatásával valósulnak meg. 

A hátterünkről többet megtudhatsz a www.testteo.hu oldalon. 

 

Mikor és hol? 

2021. november 26-28. péntek délutántól vasárnap délutánig tart a program. 

Pilisszentiváni Plébánia (2084. Pilisszentiván, Szabadság u. 89.) 

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

 

Miért jó Neked, ha eljössz? 

● Dinamikus, sokszínű program vár Rád: tanúságtételek, előadások, kiscsoportos beszélgetések, 

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

● Új barátokat ismerhetsz meg, és ha hívsz régieket, velük elmélyülhet a barátságod. 

● Támpontokat kaphatsz élet-hivatásod tisztázásához. 

● Közvetlen, lelkes szervezők, akik személyesen is szívesen beszélgetnek Veled. 

 

Mennyibe kerül? 

A hétvége költsége 10.000 Ft, ebben benne van a szállás, ötszöri étkezés és az egyéb költségek. 

Amennyiben ez problémát jelent a családod számára, kérjük, hogy jelezd ezt nekünk a jelentkezési 

űrlapon, és biztosítunk számodra kedvezményt. Ez ne legyen visszatartó ok! 

 

Jelentkezés, kérdések, érdeklődés 

Október 31-ig ide kattintva tudsz jelentkezni a hétvégére a kérdések megválaszolásával. 

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

 

Covid 

A hétvégén érvényes védettségi igazolvánnyal vagy 48 óránál nem régebbi negatív teszt eredménnyel 

lehet reszt venni. 

 

Vezetőknek 

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

csapatodat, és természetesen Téged is! Ha szeretnél Te is jönni vagy a hétvégéről információkat kapni  

ezen a linken tudod ezt jelezni! 

 

Szeretettel várunk - a TestTeo’ csapat 

http://www.testteo.hu/
https://forms.gle/jpPm8bpd37AyasDS9
mailto:tnv.hetvege@gmail.com
https://forms.gle/xmzvMCA5FUuefmRw7

