
Hittanos tábor 
 

"Nagyon jó volt az első hittanos táborom. Nekem az 
egész hét tetszett, de a legjobb az volt, amikor 
kézműveskedtünk és batyut készítettünk. A szombati 
vetélkedőn nagyon jól éreztem magam a 
családommal és a csapattársaimmal"  Németh Emília 
 

"Legjobb volt a keddi bicajozás, bunkerlátogatás és a 
csütörtöki vonatozás. A szombati családi nap is 
nagyon tetszett."  Bálint Fanni 
 

" A legjobb a családi nap volt. Sokat nevettünk. 
Gyulán a templom tetszett. A legaranyosabb része a 
napjainknak az angyalkázás volt." Kovács Boglárka 
 

" Nagyon tetszett a tábor. Legjobb volt a biciklizés, a 
sütikészítés és a családi nap." Faragó M. Csenge 
 

Az idén ismét volt hittanos tábor a három falu: Üllés, 
Forráskút, Zsombó hittanosainak részvételével. 
A pénz, az adakozás, a megbocsátás és a képességek 
is szóba kerültek hétfő, szerda és péntek délelőtt és 
persze a hozzájuk kapcsolható bibliai történetek is. 
Ezekhez kapcsolódóan kézműveskedtek is: hétfőn 
egy kis bőrszütyőkét, szerdán pedig csapatonként egy 
mozaikot készítettek. 
Nagyon szép időnk volt, így sokat voltunk a 
szabadban. Természetesen a kirándulások sem 
maradtak el: 
megfordultunk 
Zsombón és 
megnéztünk 
néhány 
nevezetességet 
(bunkerek, 
naprendszer). 
Ellátogattunk 
Gyulára is, ahol a 
Szent József templomban kezdtük napot, majd 
ellátogattunk az Almásy kastélyba is. Ebéd után 
felszálltunk a városnéző kisvonatra, majd fagyiztunk 
és végül még a Nádi Boldogasszony templomba is 
ellátogattunk, ahol a napot zártuk. Forráskút 
templomát is megszemléltük és a gyerekek a 
templomkertben is játszhattak. 
Az egész hetet táborzáró misével zártuk péntek este, 
ahol a gyermekek által készített süteményekkel 
kínáltuk meg a jelenlevőket. Másnap pedig játékos 

vetélkedőre hívtuk 
a családokat a 
forráskúti 
művelődési 
házhoz, amely 
végén 
elfogyaszthattunk 
együtt egy finom 
ebédet. 
Az egész héthez rengeteg támogatást kaptunk.  
Ennek a hétnek a programjaihoz hozzájárult 
Magyarország Kormánya az „Egyházi közösségi célú 
programok támogatásával”(Projekt címe: Hittanos 
tábor Zsombón, EKCP-KP-1-2022/3-001234) 
projekttel is, 
melynek 
keretében a 
zsombói Kisboldogasszony Plébánia 400.000 Ft 
támogatásban részesült. Ezen támogatásból a gyulai 
kirándulás busz és ebéd költségéhez és a 
kézműveskedés anyagköltséghez kaptunk segítséget.  
De emellett az egyházmegyétől, a forráskúti 
önkormányzattól is kaptunk anyagi segítséget, 
amelyet ezúton is köszönök. 
Hálás vagyok mindenkinek minden segítségért, 
imáért. Külön köszönet az egész héten velem lévő 
segítőknek!!!                      Baloghné Zádori Tamara 
 

Rövid hír: 
Templomunk búcsúját 2022. szeptember 4-én tartjuk. 
 
 

VASÁRNAP 

08.21. 

11:00 

 

 

 

18:00 

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP  

Szentmise  

ⴕ Gábor Jánosné halála 6. évf. 

élő és elhunyt családtagok 

Engesztelő imaóra 

SZERDA 

08.24. 

8:00  

  

Szentmise  

 

CSÜTÖRTÖK 

08.25. 

18:00  

  

Igeliturgia 

VASÁRNAP 

08.28. 

11:00 

 

 

 

18:00 

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP  

Szentmise  

ⴕ Soós Ferenc, felesége Ilona, 

élő és elhunyt családtagok 

Engesztelő imaóra 
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A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2022. augusztus 21.  


