Rókapuszta 2021
„Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze.” (Ter 2,15)

A ma felnövekvő nemzedék nem tudja megkerülni a Földért való felelősségvállalás problémáját. Nem
lehet nem foglalkozni azzal, hogy vigyázunk vagy nem vigyázunk rá, ha egyszer azt akarjuk, hogy legyen
utánunk következő nemzedék. Amikor keresztényként, hittanosként beszélünk a Föld védelméről,
akkor tulajdonképpen a teremtésvédelemről beszélünk. Mert kaptunk valamit Istentől és az
elődeinktől és ezt tovább kell adni, valahogyan, inkább jobban. Tulajdonképpen ez is – mint oly sok
minden – a szeretetre tanít. Mert szeretnünk kell Istent, akitől minden jó származik és szeretnünk kell
embertársaikat, akikkel összefogva képesek lehetünk minden jóra. Rókapuszta mindig nevel is. Nem
csak együtt vagyunk, szórakozunk, játszunk, kikapcsolódunk, hanem növekedünk is, okosabbak is
leszünk. Erre hívjuk az idei évben is minden hittanosunkat, barátunkat, ismerősünket
2021. augusztus 8-tól 14-ig (vasárnaptól szombatig).
Hogy milyen körülbelül egy tábori napunk? Eszünk, iszunk, játszunk, tüzet rakunk, jövünk-megyünk,
barátkozunk. Van sátor, ivóvíz, bőséges élelem, fürdősátor, minden, amire szükség van.
7 éves kor fölött, aki elvégezte már az első osztályt, jöhet, és jól fogja magát érezni! A tábort elsősorban
volt és jelenlegi hittanosainknak, plébániai közösségünk tagjainak szervezzük, de korlátozott számban
szívesen látunk másokat is, megosztjuk örömünket. Sátrat mindenkinek tudunk biztosítani és lehetőség
lesz az autóbuszos oda-, és visszautazásra is.
A táborba online lehet jelentkezni, elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével 2021. július 4-ig.
(www.rokapuszta.hu) A jelentkezéskor meg lehet jelölni, hogy a jelentkező kivel lenne szívesen egy
sátorban. Ezt amennyire lehetséges, figyelembe vesszük. A jelentkezés után a megadott emailcímre
küldünk táborlevelet augusztus első napjaiban. Ebben a levélben minden tudnivaló benne lesz. (A saját
ruházaton kívül matracot és hálózsákot kell hozni.)
A tábor költsége résztvevőnként 16.000 Ft, azonban több, összevonható kedvezmény is rendelkezésre
áll:
-

Öregróka kedvezmény: -500 Ft azoknak, akik már legalább két táborban voltak
Ministráns kedvezmény: -8.000 Ft azoknak, akik rendszeresen ministrálnak, felolvasnak a
szentmiséken
Családi kedvezmény: -1.000 Ft fejenként, ha a családból többen jönnek
Nagycsaládos kedvezmény: -2.000 Ft azoknak, akik nagycsaládból jönnek, ahol legalább 3
óvodába vagy bármilyen iskolába járó gyermeket nevelnek
Tótvázsonyi suli kedvezmény: -3.000 Ft azoknak, akik a tótvázsonyi iskolába járnak.

A tábor költségeit személyesen kérjük átadni a plébánián vagy a szentmisék alkalmával.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Márk atya és a többiek
A táborról információ kérhető: Gere Dávid Márk +36302048883

