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2015/1/… – Én és a Caritas 

1. Használtruha- és tisztítószer gyűjtés (Rászoruló családok részére) 
Gyűjts a környezetedben jó minőségű használt gyermek- vagy felnőtt ruhát és hozd el a plébániára 
tiszta szemeteszsákba csomagolva, szétválogatva a vasárnapi szentmise előtt. 

2. Cipős doboz-gyűjtés (Rászoruló gyerekeknek) 
Ami egy cipős dobozba belefér, annyi édesség, írószer, konzerv, ruha jöhet. Ismerőseid körében 
hirdesd meg és amikor a gyűjtési akciót befejezed, hozd el magaddal a vasárnapi szentmisére vagy a 
plébániára. (készíthetsz szórólapot is) 

3. Tartósélelmiszer-gyűjtés (Szent Erzsébet-napra) 
November 19 előtt egy hónapon keresztül gyűjtünk a rászoruló szegény családok és hajléktalanok 
részére tartós élelmiszert (Ami jól jön: liszt, cukor, tészta, rizs, olaj, konzerv, kakaópor, tea, kávé, 
fűszerek, stb.) Te is hirdesd meg a saját köreidben és hozd el Nov. 19-e előtti vasárnapon a templomba 
vagy a plébániára. 

4. Szent Márton-napi bolhapiac (Szent Márton-napon) 
November 11- előtt Szent Márton-napi bolhapiacot tartunk, ahol az elárusított portékákból befolyt 
összeget egy jó célra felajánljuk. Gyűjts olyan használati tárgyakat, amelyek a háztartásban, a lakásban 
vagy a szórakozásban jól hasznosíthatók (képkeret, ceruzakészlet, CD, könyv, terítő, asztali lámpa). A 
portékákat a templomban gyűjtjük egész október hónapban. 

5. Önkéntes munka a Karitászban 
A nagy gyűjtési akciókat az önkéntesekkel szervezzük és bonyolítjuk. Az összegyűjtött dolgok 
válogatása és szétosztása is az ő feladatuk. Végy részt a gyűjtési akciók végén az adományok 
szétválogatásában, bedobozolásában, kiszállításában. 

2015/2/… – Fizikai munka a plébániakertben 

1. Önkéntes munka a gyógynövényes- és levendulakertben 
Lehetőséged van arra, hogy részt vegyél egy előre meghirdetett időpontban a varsányi, lázi és ravazdi 
és bakonypéterdi plébániakertben telepített levendula és gyógynövény ültetésében, gazolásában. 

2. Gyümölcs- és gyógynövény betakarítás a papkertben 
Minden év nyarán learatjuk és kifőzzük a levendulát. Egy napon át tart a betakarítás, amely egy 
kemény, de vidám munka. Végy részt a betakarításon, a gyümölcs összeszedésén. 

3. Gyümölcs- és gyógynövény feldolgozás a plébánián 
A dió, mogyoró, mandula , gyógynövény válogatása, tisztítása és feldolgozása is közösségben történik. 
Végy részt a csomagolásban és a feldolgozás munkafázisaiban. Helyszín a plébánia. 

4. Papkerti termékek értékesítése 
Légy ott akkor is, amikor egy-egy alkalommal kitesszük a termékeinket árusításra. Vállalj árusítást egy 
előre megtervezett időpontban és helyszínen.  

5. Rendrakás a plébánia területén 
A plébánián és a templom körül mindig akad munka és feladat: rendrakás, udvar takarítás, gazolás. 
Végy részt a közösségépítő munkában az egyházközség többi tagjával együtt. 

2015/3/… – Szociális önkéntes munka bérmálkozóknak 

1. Önkéntes napok Ipolytölgyesen, a sérült gyermekek gondozásában 
Ismerd meg a sérült gyerekek/emberek világát! Kapcsolódj be pár napra húsvét után az ipolytölgyesi 
Szent Erzsébet gyermekotthon életébe vagy a nyári nagy önkéntes hétbe (NYÖHI). 

2. A településen élő idős ember/házaspár meglátogatása 
Látogass meg egy idős házaspárt vagy egyedül élő embert azon a településen, ahol élsz. Beszélgess 
velük, biztos akad a pár kedves szón kívül valami kis ajándék is, aminek biztosan fognak örülni. 

3. Látogatóban a győri gyermekambulancián 
Minden év ádventjében ellátogat ifjúsági hittanos közösségünk a győri kórház gyermekambulanciájára. 



Az ápolás alatt lévő gyermekekkel beszélgetünk, játszunk velük, és ha szükséges, ajándékokat 
készítünk nekik. 

4. Zsíroskenyér és tea-osztás 
Környezetünkben, főleg Győrben számos hajléktalan él. De az utcán járó-kelő emberek is örülnek 
annak, ha kap a téli hideg hónapokban egy szelet zsíroskenyeret, forró teát. Ilyenkor mikrobusszal 
kivonulunk a Révai Gimnázium előtti térre és szétosztjuk az előzőleg elkészített kenyereket. 

5. Böjtölj Milka csokival! 
Nagyböjtben mondj le egy alkalommal az édességről, és amiről lemondtál, hozd el, hogy 
összegyűjthessük és hátrányos helyzetben élő gyerekeknek továbbíthassuk. 

2015/4/… – Közösségépítő találkozások 

1. Éjszakai túra ősszel és/vagy tavasszal 
Izgalmas éjszakai túrán vehetsz részt, amelyre csak azokat hívjuk, akik a mi egyházközségeinkben 
járnak templomba vagy hittanra. Az apátságban alszunk, másnap reggeli, egy közös szentmise, 
megtekintjük a látnivalókat és a délelőtti órákban hazaindul mindenki. 

2. Látogatás a Pannonhalmi Főapátságba. Részvétel a szerzetesek zsolozsmáján. 
Szeretném, ha mindenki meglátná, hogy az apátságban hogyan élnek és imádkoznak a szerzetesek. Egy 
péntek estét szánunk arra, hogy részt vegyünk a szerzetesek szentmiséjén. Természetesen ezen kívül 
játék, film, és vacsora is vár mindenkire. 

3. Gyalogoszarándoklaton való részvétel (Vinye-Bakonybél) 
A tavaszi hónapokban gyalogos zarándoklatra, azaz kirándulásra hívunk benneteket a Bakonyon 
keresztül Vinyéből Bakonybélbe. 

4. Részvétel a(z) őszi és/vagy tavaszi ifjúsági találkozón, Nagymaroson 
Autóbusszal megyünk a nagymarosi ifjúsági találkozóra, ahol több ezer fiatal számára szerveznek 
értékes programokat, előadásokat. Komppal megyünk át a Dunán Nagymarosra, ahol sok fiatallal 
találkozhatsz minden évben. 

5. Részvétel a bérmálásra készülők találkozóján 
Azok számára, akik tavasszal bérmálkoznak a Pannonhalmi Bazilikában, találkozót szervezünk. Ebben 
természetesen sok szórakozás, beszélgetés, filmnézés és szalonnasütés lesz. 

2015/5/… – Szolgálat az istentiszteleten 

1. Felolvasás a szentmisén (havonta 1X) 
2. Ministráns szolgálat végzése a szentmisében (amikor szentmisén vagy) 
3. Előkészítés a misékre (sekrestyés nénikkel együtt) 
4. Zsoltáréneklés a szentmisén (a kántorra együtt) 
5. Plébániai termékárusítás 

2015/6 – Vizsga  

1. 30 kérdés megtanulás 
2. Szentgyónás elvégzése a bérmálkozás előtt 
3. Rendszeres jelenlét a vasárnapi és ünnepnapi szentmisén 

 

Állítsd össze gyorsan erre az évre saját projektlistádat! 

1. Válassz hetet a felsorolt feladatok közül. 

2. Amikor összeállítottad saját projektlistádat, akkor készíts róla másolatot! 

3. Listádat küld el az alábbi címekre, hogy tudjunk rólad és arról, milyen feladatokban 

szeretnél részt venni. Ez a szervezéshez szükséges. 

4. Mi összehozunk azokkal, akik téged majd segíteni fognak a megvalósításban. 


