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Együtt nyaral a „család”… 

Július 15-17 között egyházközségünk több családja együtt töltött egy nagyszerű hétvégét 
Kemencén. Ez volt a második alkalom, hogy család és hittanos tábornak neveztük a nyári 
közösség formáló együttlétünket. Az idén a Bihal családot kértük meg, a programok szervezésére 
és lebonyolítására. A résztvevők saját szemszögükből élménybeszámolókat írtak, amelyeket 
szeretnénk most megosztani mindenkivel, hogy egy kicsit az itthon maradottak is megérezzék az 
ott átélt örömeinket... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szentmisék, igeliturgiák a héten 
T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom, 

K=Szent Erzsébet kápolna 

 júli. 27. (sze) 1800 K szentmise 

 júli. 28. (cs) 1600 T áldoztatás 

 júli. 29. (p) 1630 T szentmise 

 júli. 31. (v) 900 T igeliturgia 

 júli. 31. (v) 1100 K szentmise 

 

 

 

 

 

 

 

          folytatjuk… 

Kedves Mindenki! 

Szerintünk a kemencei családos 

hittantáborban a legjobb volt a 

barátkozás, az együttlét, a 

Mindenható, a patakozás, a vicces 

imádságok, a komoly imádságok, a 

havasi cincér, a játék, a pancsolás, a 

kisvonatozás, a beszélgetés, a 

nevetés, a puha ágy, a gőték, az eső, 

a közösség, az igeliturgia, az erdő, az 

éneklés, az új barátok, a régi barátok, 

a figyelmesség, a csillogó 

széndarabok, a derű és a kókuszgolyó. 

Mindent köszönünk :) 

Szeretettel: a Sebőkök 

Sziasztok! 

Tavaly az első családos hittantáborra kicsit félszegen, talán 

fenntartásokkal készülődtem. Nem tudtam, mit várjak tőle, 

kik lesznek ott, hogyan fogom érezni ott magam. És minden 

NAGYON RENDBEN volt !! :-) 

Most nem voltak bennem kérdőjelek, csak a várakozás!! 

Vártam, hogy elinduljunk, hogy találkozzunk, hogy nagyokat 

játszunk, hogy sokat beszélgessünk, és lelkileg feltöltődjünk. 

És igen, sikerült !! Minden megint NAGYON RENDBEN volt :-) 

Szerettem az esőt, mert kicsit megtisztultunk általa, kicsit 

lemosta rólunk a mindennapok zaját, kicsit kimosta belőlünk a 

mindennapok aggodalmaskodását, nem engedte, hogy 

szétszéledjünk és kicsit összehozott bennünket (a 

nagyteremben szó szerint is :-). De azt hiszem, az esőn túl, 

ami leginkább működött az a közösség, ami most itt köztünk, 

a gyerekeink között, el kezdett működni, épülni, alakulni; 

Isten nevében. És ez jó! És végül, aminek igazán örülök, hogy 

a gyerekeinknek ezek az alkalmak életre szóló élmények 

lesznek. Biztos vagyok benne, hogy felnőtt korukban is 

eszükbe fognak jutni ezek a pillanatok, hogy közel 60-an 

összegyűltünk egy hittantáborban, hogy látták szüleiket 

Istenről beszélgetni a többi felnőttel, hogy látták apukájukat 

egy kis színdarabban apostolt játszani, hogy együtt voltunk 

és jól éreztük magunkat és közös nevezőn volt mindenki. 

Köszönöm ezt a hétvégét mindenkinek, csak azt sajnálom, 

hogy ilyen rövid volt, de jövőre újból találkozunk :-) !!!! 

Üdv: Gyuri+Kriszta, Vince, Viola, Lőrinc, Csongor 
azaz Gyuszta és Vigorince 

Sziasztok! 

A táborról az jut eszembe, hogy ami ott és 
akkor történt, az a normális, az az alap. 

Amikor szétszéledünk, akkor elkezdődik 

valami, ami a következő olyan alkalomig tart, 

amikor végre újra összejön a család. És végre 
újra együtt lélegzik, és zúg, és nevet, és zúg, 

és él. 

Nem hittem volna soha, hogy "idegen" 
emberek ennyire fontosak lesznek számomra, 

mint Ti. Persze morogni szoktam, mert az jó, 

de igazából a békét Veletek együtt találom 
meg, ti töltitek fel igazán az 

akkumulátorokat, Veletek együtt lehet igazán 

megélni Jézus örömhírét. Mikor nem kell 

felnőttnek lenni, mikor nem kell 
elvárásoknak megfelelni, mikor nyugodtan 

lehet őszintén szólni, sebezhetővé válni. 

Szóval jó volt és jó lesz együtt, jó lesz együtt 
lélegezni és zúgni, nevetni és zúgni, ha sírni 

kell hát sírni és zúgni, szóval élni. 

Isten áldjon mindannyiótokat! 

K&K 


