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Újabb beszámolók a családos hittantáborról… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

K=Szent Erzsébet kápolna 

 aug. 3. (sze) 1800 K szentmise 

 au. 4. (cs) 1600 T áldoztatás 

 aug. 5. (p) 1630 T szentmise 

 aug. 7. (v) 900 T szentmise 

 aug. 7. (v) 1100 K igeliturgia 

 

 

 

 

 

 

 

          folytatjuk… 

Sziasztok! 
Családos hittantábor nagyszerű dolog. Itt együtt van 
fiatal, idős, kisgyerek és nagygyerek és velünk van 
Isten is aki összetart bennünket nagycsalád képében. 
Mi erre az alkalomra fáradtan és kimerülten érkez-
tünk. Mikor megláttuk a gyönyörű környezetet és a 
kedves arcokat feledni tudtuk a fáradságot. A sok 
vidám játék a felnőtteket ismét gyerek bőrbe bujtat-
ta. Az esti beszélgetések is kellemes hangulatban 
felszabadultan folytak. Nagyon fontos semmi sem 
volt kötelező, sem felnőttnek sem gyereknek. Isten 
végig velünk volt. Diakónusunk jóvoltából vasárnap 
igeliturgián vehettünk részt az átrendezett ebédlő-
ben. Köszönet a szervező családnak, aki a Bihal csa-
lád volt. Vasárnap ebéd után feltöltődötten tértünk 
haza. Szívünk tele sok élménnyel, Isten szeretetével 
és a családok kedvességével. Jó volt veletek, hála az 
Istennek ezért a közösségért! 

Vera, Jancsi, Verácska 
 

Gondolkodtunk azon, hogy mi az, ami csak, úgy ha 

visszagondolunk arra a két napra, ami a közösen eltöl-

tött családtábor napjai voltak, mi jut elsődlegesen az 

eszünkbe. 

A mi szívünkbe azonnal az dobbant, hogy NAGY 

CSALÁD! Ami, sajnos nekünk nem adatott meg a min-

dennapokban, csak szerettük volna, és bárcsak annyi-

ra szerettük volna, mint ahogyan most szeretnénk. 

Hatalmas érzés volt megtapasztalni a szeretetet, mint 

érzést, abban, hogy mindenki boldog, felhőtlenül mu-

lat, beszélget. Gátlásait elengedve játszik és mindeb-

ben nagyon jól érzi magát. Szórakoztatjuk és kisegítjük 

egymást szeretettel és mosollyal. 

Ahogyan a gyerekeink egyszerre mindannyiunkévá 

válnak és szerethetjük őket, mint szülők. Látni, hogy a 

gyerekek együtt játszanak és nevetgélnek és az sem 

utolsó, ahogyan a felnőttek gyerekekké változnak. 

Én nem is tudom szinte, hogy milyen volt az időjárás, 

mert mindegy volt, egyszerűen csak jó volt együtt len-

ni. Minden percére emlékszünk a tábornak és leírha-

tatlan, ami bennünk van. 

Csak annyi: DE JÓ VOLT! KÖSZÖNJÜK ISTENÜNK! 

KÖSZÖNJÜK EZEKET A GYEREKEKET, KÖSZÖNJÜK 

EZEKET AZ EMBEREKET! 

Idézve egyik Testvérünk mondását, aki Kata volt:- 

"Olyan jó végig nézni rajtatok, itt mindenki olyan jó 

ember!" 

Öröm volt számunkra a közös beszélgetés, hogy min-

denki számára fontos volt a szervezők kérése, min-

denkinek volt népdala és együtt zenghettük! 

Az pedig egyáltalán nem utolsó, végre szerenádot kap-

tam, még ha én szerveztem meg magamnak,de akkor 

is...Ők megtanulták a kedvenc dalomat, Józsi, Anna, 

Zsófi köszönöm! (Marika) 

Melitta, Andris, Sárika, Pannika, Vince köszönjük! 

Szeretettel: Józsi Marika 

Hát akkor mi is: 

Hálát adok a közösségért, a csodálatos hétvégé-

ért. 

 Köszönöm, hogy segítő kezet nyújtottatok a 

patakon való átkelésekkor;  

 Köszönöm a kávékat, és a söritalt.  

 Köszönöm a sok játékot, a tollast, a csajos sírva 

nevetést.  

 Köszönöm, hogy nevetés ringatott álomba, ami-

kor már nem volt erőm közétek jönni.  

 Köszönöm, hogy nem kellett semmit "tennem", 

elég volt veletek "lennem".  

 Köszönöm, hogy így szeretitek  a gyerekeinket, 

hogy a Ti szemüvegeteken keresztül nézve kicsit 

másképp láthatom őket, és azt, hogy milyen 

csodálatosak.  

 Köszönöm a gyerekeiteket, akik közösséget 

adtak a mieinknek.  

 Köszönöm a kisvasutat, a történeteket, a Bör-

zsöny dzsungelét.  

 Köszönöm az éjjeli eső kopogását, a patak cso-

bogását.  

 Köszönöm  a kényelmes szálláshelyet.  

Köszönöm a balesetmentes utazást. -Kata 

"Nagyon jó volt, mert volt medence" -Ancsi 

"Hiányzik a családos tábor. Nagyon." -Ádám 

" Nem volt jó a tábor. Túlságosan rövid volt" - Villő 

"Jó volt együtt látni a sok fiatalt " - Attila 

 


