
 
"Felelısen egymásért és a teremtett világért"Felelısen egymásért és a teremtett világért"Felelısen egymásért és a teremtett világért"Felelısen egymásért és a teremtett világért!!!!""""    

    

Szeretettel hívjuk és várjuk a Szent Család Plébánia Szeretettel hívjuk és várjuk a Szent Család Plébánia Szeretettel hívjuk és várjuk a Szent Család Plébánia Szeretettel hívjuk és várjuk a Szent Család Plébánia     
MindenMindenMindenMinden    tagját:tagját:tagját:tagját:    

Lelkigyakorlatos kirándulásra!Lelkigyakorlatos kirándulásra!Lelkigyakorlatos kirándulásra!Lelkigyakorlatos kirándulásra!    
    

Idıpont:Idıpont:Idıpont:Idıpont:    2009. március 21.2009. március 21.2009. március 21.2009. március 21. 
Helyszín: Helyszín: Helyszín: Helyszín: MÁRIANOSZTRAMÁRIANOSZTRAMÁRIANOSZTRAMÁRIANOSZTRA    

    

Program:Program:Program:Program:    
    

08:07 08:07 08:07 08:07 ––––    Indulás Indulás Indulás Indulás a Nyugati PUa Nyugati PUa Nyugati PUa Nyugati PU----rólrólrólról    
9:10 Szobról 9:10 Szobról 9:10 Szobról 9:10 Szobról kisvonattal megyünk Márianosztrára, kisvonattal megyünk Márianosztrára, kisvonattal megyünk Márianosztrára, kisvonattal megyünk Márianosztrára,     

ahol 10:30 perckor korosztály szerinti ahol 10:30 perckor korosztály szerinti ahol 10:30 perckor korosztály szerinti ahol 10:30 perckor korosztály szerinti     
elmélkedés/ foglalkozás leszelmélkedés/ foglalkozás leszelmélkedés/ foglalkozás leszelmélkedés/ foglalkozás lesz    

12:30 Szentmise12:30 Szentmise12:30 Szentmise12:30 Szentmise    
Délután: keresztútDélután: keresztútDélután: keresztútDélután: keresztút    

Vissza: 17:05 Vissza: 17:05 Vissza: 17:05 Vissza: 17:05 ----    kor indulunk és kor indulunk és kor indulunk és kor indulunk és     
Budapestre 18:54Budapestre 18:54Budapestre 18:54Budapestre 18:54----re érkezünkre érkezünkre érkezünkre érkezünk    

    

Jelentkezni: az Atyáknál, a hitoktatóknál és az irodJelentkezni: az Atyáknál, a hitoktatóknál és az irodJelentkezni: az Atyáknál, a hitoktatóknál és az irodJelentkezni: az Atyáknál, a hitoktatóknál és az irodában lehet, ában lehet, ában lehet, ában lehet,     
a kisvonat útiköltségéneka kisvonat útiköltségéneka kisvonat útiköltségéneka kisvonat útiköltségének    egyidejő befizetésével: egyidejő befizetésével: egyidejő befizetésével: egyidejő befizetésével:     

0000----3 éves korig3 éves korig3 éves korig3 éves korig::::    0 Ft0 Ft0 Ft0 Ft    
3333----14 éves korig14 éves korig14 éves korig14 éves korig::::    600 Ft600 Ft600 Ft600 Ft    
FelnıtteknekFelnıtteknekFelnıtteknekFelnıtteknek::::    1000 Ft1000 Ft1000 Ft1000 Ft    

    
A vonatjegyrıl mindenki magának gondoskodik!A vonatjegyrıl mindenki magának gondoskodik!A vonatjegyrıl mindenki magának gondoskodik!A vonatjegyrıl mindenki magának gondoskodik!    

(Bp. (Bp. (Bp. (Bp. ----    Szob retúr)Szob retúr)Szob retúr)Szob retúr)    
Az étkezés: BatyubólAz étkezés: BatyubólAz étkezés: BatyubólAz étkezés: Batyuból    


