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A szokásos családi délelőttel és közös ebéddel
fejeződött be az idei hittanos tábor. A tegnap délelőtti
vetélkedőben tegnap 6, egyenként 10 fős csapat
mérte össze ügyességét és tudását. Többek közt
mocsárjárásban, mini tekében, toronyépítésben
mérkőztek meg a szülőkből és gyereke-ikből álló
csapatok.
Ez a szombat délelőtt koronázta meg a tábort, ahol 38
gyermek töltötte együtt a hetet a címben szereplő 3
témá-ról szóló jézusi példabeszédek körül. A
földolgozást egyik alkalommal kézműves foglalkozás,
másik alkalommal kalács sütés, harmadik alkalommal
pedig padlókép készítés segítette.

Önkormányzatról sem, amely a Közösségi Házban
helyet biztosított a programnak!
HITTANOS TÁBORBAN JÁRTUNK...

Minden évben nagyon várjuk a tábort. Legjobban
azért, hogy találkozhassunk az üllési barátainkkal. Már
régóta szerettünk volna eljutni a Kecskeméti
Rajzfilmstúdióba, nem is gondoltuk, hogy még erre is
lesz lehetőség. Nagyon jól éreztük magunkat egész
héten, legjobb volt a lovaglás, a filmstúdió, az
együttlét és a családi nap. Köszönjük szépen, hogy
részt vehettünk, jövőre is szeretnénk!
(Móra Áron, Móra Máté)
ZARÁNDOKLAT MÁRIAPÓCSRA
Zarándoklatot tervezünk Máriapócsra, a görög katolikusok
Mária kegyhelyére busszal, 2 napra. Indulás augusztus 22én, reggel 7 órakor, visszaérkezés vasárnap este 8-kor. Hozzájárulás személyenként 4.500 forint. Jelentkezés a sekrestyében. Csak reggelit kell hozni 2 napra.
RÖVID HÍREK
• Búcsúünnepünk szeptember 6-án, vasárnap 11 órakor
lesz a hagyományos körmenettel (ha az időjárás
engedi).
VASÁRNAP
júl. 12.

Persze a kirándulás sem maradhatott el: lovaglás,
csónakázás, társasjátékozás és lovaskocsikázás
színesítette a keddi napot, amit Üllésen töltöttek a
táborozók, míg a csütörtöki napot Kecskeméten és
Bugacon töltöttük. Érdekes volt a rajzfilm stúdió, de
talán még inkább a hangszer múzeum, ahol ki is
lehetett próbálni a csembalót, a havasi kürtöt és még
sok érdekes hangszert. De a Bugaci puszta is érdekes
volt a magyar őshonos állatokkal, különösen a kis
szürke marhákkal és a mangalica kismalacokkal.
Köszönet a szülőknek, akik mindig pontosan hozták és
vitték haza a gyerekeket, a hitoktatóknak, akik a tábort
szervezték, és a fiataloknak, akik a lebonyolításban
segítettek! De nem feledkezhetünk meg az
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ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
+Hódi Ferenc, továbbá
+plébánosaink: Mádi György,
Sipos István, Gábor Imre, Téglás
Pál és Csontos Ferenc atyák
Engesztelő imaóra
Szentmise: A zsombói hívekért és
+plébánosunk, Sipos István atyáért
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Igeliturgia

VASÁRNAP
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ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
+Kotroczó Edit és élő családtagok
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Engesztelő imaóra
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