
 

Szerelemes Kalandtúra útlevél 

2018. január 14. – február 18. 

A 9 próba közül válasszatok ki 7-et, amit 

meg tudtok valósítani! A Kalandtúra 

teljesítéséhez elég 7 próbát aláírni/aláíratni az illetékes 

személlyel! A főnyereményt február 18-án, az esti szentmise 

után egy közösen eltöltött este folyamán sorsoljuk ki azok 

között, akik jelen vannak (!) és mind a hét próbát teljesítették. 

Idén is értékes meglepetésekkel várunk Benneteket!  

 CUKRÁSZDA   

Menjetek el kettesben sütizni, vagy kávézni! A Major 

cukrászdában (1122 Budapest, Maros u. 14.) ennek a levélnek 

a felmutatásával 10% kedvezményt is kaptok. Az aláírást 

kérjétek a pultnál!  

 MEGLÁTNI 

Időzzetek el egymás tekintetében legalább 3 csendes percen 

át! Ha szeretnétek, osszátok meg milyen élmény volt! Ti 

írjátok alá! 

 AZ ÉLMÉNY 

Válasszatok egy-egy meghatározó közös élményt, és osszátok 

meg egymással, hogy miért volt fontos, mit jelent az 

számotokra a mai napig! Ha megbeszéltétek, mindketten 

írjátok alá! 

AZ ÁLMOM 

Kérdezzétek meg a társatokat a legkedvesebb dédelgetett 

álmáról! Amikor meghallgattátok egymást, mindketten 

írjátok alá! 

AZ ÚR ELÉ 

Vigyétek egymást az Úr elé imádságban, de most úgy, hogy 

megkérdezitek előtte: Mit szeretnél, mi legyen a szándék, 

amikor érted kérem az Urat? Három-három napi imát 

követően írjátok alá! 

MEGLEPETÉS 

Rejts el egy kedves üzenetet, apró figyelmességet a társadnak, 

ami megtalálásakor arra emlékezteti, hogy fontos neked! Ha 

mindketten megtaláltátok, írjátok alá! 

A HANG  

Olvassatok fel egymásnak egy verset, vagy pár oldalt egy 

könyvből! A kikapcsolódás, feltöltődés a cél! A felolvasás után 

kölcsönösen írjátok alá! 

DERŰ 

Nézzétek meg együtt egy VICCES  filmet, jelenetet, nevessetek 

együtt, mert az erősíti a kapcsolat mellett az immunrendszert 

is! Ti írjátok alá! 

EREDMÉNYIRDETÉS  

Gyertek el 2018. február 18-án – az értetek és a 

házasságotokért is mondott - 18 órai szentmisére! Az aláírást 

Zoltán atyától kérjétek!  

Sok szeretettel várunk Titeket február 18-án bármelyik 

szentmisén, majd 19 órakor a kistemplomban, ahol az 

eredményhirdetés keretében filmet nézünk és 

beszélgetünk is! Kalandra fel! 


