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HITTANTÁBOR 2021
Idén sok év után utoljára vettem részt a hittantáborban gyerekként, ami mindig a nyár várt eseménye. Remélem jövőre
„segítő” lehetek. A kezdeti ismerkedés és családokba rendeződés után sok érdekes dologban volt részünk. A tábor témája az „érzékszervek” voltak. Hallhattunk előadást Tamás
bácsitól a szemmel és füllel kapcsolatos történetekről. Készítettünk hangszereket és ami az egyik legjobb volt, megismertük Imre atyát. Ellátogattunk Forráskútra, megismerkedtünk
a templom történetével és nagy élmény volt Kornéllal dalokat tanulni. Sokat játszottunk, Renitől és Kornéltól a kézről és
lábról tanultunk. Kirándultunk Bajára, ami vidáman telt, sok
új dolgot láttunk. Jártunk a halászmúzeumban, skanzenben,
még halászhálót is fontunk. Tamara néni az ízlelésről és szaglásról tanított, így még süteménykészítés is belefért a táborba, amivel a záró szentmise után a vendégeket kínáltuk.
Jó volt, hogy István atya is ennyi időt velünk tudott tölteni. A
pénteki misét három atya tartotta, így még Brendan atyát is
megismerhettük, aminek nagyon örültünk. A táborzáró családi nap már a hagyományok szerint nagyon vidám és szuper
volt!

hogy több olyan nap is volt, amikor mindketten, egyszerre
voltak ott a táborban. Köszönöm az anyagi segítséget a plébániáknak és a forráskúti önkormányzatnak is. Hála van a szívemben, ha azokra gondolok, akik segítettek a felajánlásaikkal, hogy minél többféle hangszert tudjunk készíteni. Köszönöm a Mónika csoport édesanyáinak is a segítséget a pénteki
és a szombati napon. Rengeteg munkát végeztek el a háttérben. Az egyik csoporttagnak hála még finom barackot is ehettünk. Köszönöm a művelődési ház igazgatójának, hogy megint birtokba vehettük a nagytermet, a főzőmesternek a finom
szombati ebédet, a szülők által hozott süteményeket. Köszönet mindenért!!!! Jövőre folytatjuk! Várjuk a gyermekeket!
(Baloghné Zádori Tamara)

JÚNIUSI ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunyt Lajkó Sándorné Kiss Mária, Nagy István és Kovács Istvánné Gémes Ilona. Az örök világosság fényeskedjék nekik!
Házasságot kötött Ámond Kitti és Nagymihály Ottó.

RÖVID HÍR
A Nemzetközi Eucharisztikus kongresszus pápai zárómiséjére
autóbuszos utazást szervezünk. Jelentkezni lehet István atyánál vagy a zsomboiplebania@gmail.com email címen.

VASÁRNAP
07.25.

Köszönjük szépen tanárainknak és minden segítőnek, hogy
idén is ilyen sok szép élménnyel gazdagodhattunk!
(Móra Áron)
Az idei hittantábor után is hála van a szívemben. A Szentlélek
most is őrzött minket és segített, ahol csak kellett, persze
neki is voltak segítői (Mária, Jézus, Mennyei Atya). Köszönettel tartozom a szülőknek a bizalomért, hogy ránk bízták a
gyermekeiket. A résztvevő gyermekeknek is jár egy nagy köszönet, hisz nélkülük (ahogy István atya is mondta) ez a tábor
nem jöhetett volna létre. Hálás vagyok a segítőimnek, akik
nyitott szívvel, humorral és lankadatlan erővel voltak mellettem mindennap. A két plébánosomnak István és Imre atyának is köszönettel tartozom, mert mindenben számíthattam
rájuk és végig támogattak. Nagy ajándéknak élem meg azt,

HÉTFŐ
07.26.
KEDD
07.27.
CSÜTÖRTÖK
07.29.
SZOMBAT
07.31.
VASÁRNAP
08.01.

11:00

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
Bálint Mihály, felesége Jolán +
dédunokájuk, élő és elhunyt
családtagok

18:00 Engesztelő imaóra
Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei – E
8:00

Szentmise

18:00

Szent Márta – E
Igeliturgia
Loyolai Szent Ignác – E

11:00

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
Bálint Gábor, neje Margit valamint élő és elhunyt családtagok

18:00

Engesztelő imaóra
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