
 

 

Ki jöhet? 

Fiúk és leányok, akik: az általános iskola 3. – 6. osztályát befejezték 

- ministrálnak rendszeresen vagy szeretnék elkezdeni a ministrálást 

- közelebb szeretnének kerülni Jézushoz a ministrálás szolgálata által 

A TÁBORBAN 

 Élvezzük Isten jóságát és szeretetét a természet szépségében  Viszonozzuk Isten 

ajándékait szívünk szeretetével imádságos légkörben, tiszta, friss levegőn, vidám 

aktivitásokban, liturgiákban  Erősítjük testvéri összetartozásunk tudatát 

Gyerekek! 

Hozzatok magatokkal a szívetekben sok örömet, készséget, energiát, szeretetet. 

Készüljetek fel KIRÁNDULÁSRA, TÁBORTŰZRE, VIDÁM ESTRE, JÁTÉKRA, 

VERSENYEKRE, ÉNEKLÉSRE, ÚJ BARÁTSÁGOKRA, KÉZÜGYESSÉGI MUNKÁKRA, 

SZÍNES BIBLIAI TÖRTÉNETEKRE, SZÍVBŐL JÖVŐ KÖZÖS IMÁDSÁGRA. 

Mit hagyj feltétlenül otthon? (NAGYON FONTOS!!!): Nyafogást, rádiót, magnót, 

mp3,4-et, tabletet, cukorkát, csokit, zsebpénzt, mobiltelefont! (ha nálad van 

megőrizzük neked a tábor végéig) 

Mit kell hoznod? Elsősorban Magadat, továbbá: meleg pulóver, hosszú- és rövidnadrág, 

szabadidő ruha (alváshoz is), rövid ujjú pólók, megfelelő számú fehérnemű és zokni, 

fürdőruha, papucs, lepedő, ágyneműhuzat vagy hálózsák, esőkabát, kényelmes cipő 

(túrázáshoz is), tisztálkodási felszerelés (fésű, fogkefe, fogkrém, szappan, törölköző), 

zseblámpa, ha van ministráns ruha (kérheted a plébános atyától!) DIÁKIGAZOLVÁNY, 

jókedv, vidámság, mosoly! Nagyon nagy szeretettel várunk! Ha ezeknek a beszerzése 

gondot jelent, számíthatsz a segítségünkre! ÉS ha van: bármilyen hangszer, imakönyv, 

Biblia 

Jelentkezési határidő: 2016. június 12. 
A jelentkezőket a további részletekről (tábor vége, jelentkezés elfogadása, stb.) 

telefonon vagy e-mailben értesítjük 2016. június 20. és 26. között 

Kedves ministránsok, idén is vár rátok a tábor öröme, vidámsága, mozgalmas 

programja KŐVÁGÓSZŐLŐSÖN a ministránsotthonban a Pécsi Egyházmegye 

Ministráns Bizottságának vezetésével 2016. július 03. – július 08. 

Érkezés: július 03. 16.00 h 

Az irgalmasság testi cselekedetei: 
1. az éhezőknek ételt adni, 
2. a szomjazóknak italt adni, 
3. a szegényeket ruházni, 
4. az utasoknak szállást adni, 
5. a betegeket és 
6. a börtönben levőket  
látogatni, 
7. a halottakat eltemetni. 

Az irgalmasság lelki cselekedetei: 
1. a bűnösöket meginteni, 

2. a tudatlanokat tanítani, 
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni, 

4. a szomorúakat vigasztalni, 
5. a bántalmakat békével  

tűrni, 
6. az ellenünk vétkezőknek 

megbocsátani, 
7. az élőkért és holtakért  

imádkozni. 

Irgalmasságot 
cselekszem! 



Tájékoztató 

Kedves Plébános atya, Kedves Szülők!  
 

Ezzel a táborral az a célunk, hogy egy kis segítséget nyújtsunk az ifjabb (3-6. osztályos) 

fiú és lány ministránsok keresztény nevelésében és kedvet ébresszünk a papi és 

szerzetesi hivatáshoz. Amit a gyerekek hittanórán és szentmisén megtanultak, azt most 

a gyakorlatban is megerősítjük. A táborban teljes ellátásunk lesz. Az étkezéseket a 

táborban fogjuk elfogyasztani, a reggeli és vacsora pedig az Önök által küldött hideg 

élelemből valósul meg. Szeretnénk kérni a plébános atyát, hogy lehetőségeihez mérten 

támogassa ministránsai részvételét a táborban. A táborra való jelentkezést csak a 

plébános atya által aláírt és lepecsételt jelentkezési lapon fogadjuk el vagy a 

plébános által bármilyen formában történő megerősítés által (e-mail, telefon 

Bertalan Erika Ministráns Bizottsági tag felé)! 

 Nagyon fontos, hogy mindazt, amit beírtunk a „Mit hagyj feltétlenül otthon!” 
című rovatba, úgy is legyen. (A tábor programját a telefonálás megzavarja, ezért 
szeretettel kérjük, lehetőleg mellőzzük, ha bármilyen gond van, a megadott 
telefonszámon mi felkeressük a kedves szülőket. A tábor max. létszáma: 40 (negyven) 

gyerek. Az időbeli jelentkezési sorrend fogja megadni a táborozók létszámát, bármilyen 

formában történik az (telefon, e-mail, posta stb.). Az adatok és költségek miatt a 

jelentkezési lapot kötelezően kell elküldeni a megadott határidőig! A táborba való 

jelentkezés elfogadásáról a megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesíteni 

fogjuk (2016. június 26-ig) 

 A résztvevők egészségi állapotáról ismét szükséges lesz nyilatkozatot tenniük a 

szülőknek. Ezt a nyomtatványt lehetőség szerint előzetesen kiküldjük, vagy kitölthető 

érkezéskor a tábor helyszínén. 

Részvételi díj a 6 napra ebben az évben 15 000 Ft. (szállás, ellátás, ebéd, a 

foglalkozásokhoz szükséges anyagok). A reggelit és a vacsorát abból fogjuk elkészíteni, 

amit Önök felajánlanak a kertből, kamrából. Sajnos a költségek az utóbbi időben nagyon 

megemelkedtek. Tudjuk, hogy sokgyermekes családoknak nehéz lehet előteremteni még 

ezt a kevés részvételi díjat is. Ezért kérjük a tehetősebb családokat, hogy 

lehetőségeikhez képest támogassák rászoruló családjainkat. Ugyanakkor, akiket csak a 

részvételi díj tartana vissza a tábortól, kérjenek itt támogatást, és jelentkezzenek 

bátran. Diákigazolványt kötelező hozni a táborra! 

 
A jelentkezéseket Bertalan Erikánál lehet leadni az erika0509@gmail.com e-mail címen 

vagy postai úton az alább látható címre. 
Tel: 06/30/508-14-89 

 

Bármilyen kérdéssel a táborvezetőhöz Hamzau Relu atyához lehet fordulni.  
Elérhetőségek:  

Rk. Plébánia Hivatal Bicsérd, 7671 Rózsa u. 35. 
Tel: 06/30/381-23-62, e-mail: hamzaurelu1@gmail.com 

 

Relu atya és a Ministráns Bizottság szép nyaralást kívánnak és várnak sok 
szeretettel! 
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Jelentkezési Lap a MINISTRÁNSTÁBORBA 

 

Jelentkezem a pécsi egyházmegyei ministráns táborba: 

Név: Tel. sz. (szülőé!!!) e-mail  lakcím 

 

 

 

   

Gyógyszerek 

Dieta 

Észrevételek 

 

TAJ-szám  

 

A) Családunk _______________ Ft részvételi díjat tud fizetni, ha lehetséges, 

kérünk___________________ Ft támogatást. 

B) Családunk a részvételi díján felül ____________________ Ft támogatást tud 

felajánlani rászoruló családok számára. 

Kérjük a megfelelő részt kitölteni és beküldeni 2016. Június 12-ig az 
erika0509@gmail.com-ra vagy a Hamzau Relu, 7671 Bicsérd, Rózsa u. 35. címre  

 

___________     _________    _________ 

Plébános atya     Jelentkező     Szülő 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Szeretettel hívunk mindenkit! 

Néhány előzetes tudnivaló: 

Mint látható a ministráns táborba jelentkezők korosztályát idén szűkebbre szabtuk. 

Ennek oka, hogy az idősebbeknek, tehát 7. osztálytól felfelé zarándoklat lehetőségével 

készülünk a hivatásgondozás jegyében. Az egy hétvégére tervezett program helyszíne 

Pannonhalma lenne, kb. 5.000 Ft/fő önköltségi hozzájárulással. A pontos időpont és 

részletek egyeztetés alatt, így az érdeklődőket később tudjuk tájékoztatni. 

 

A Pécsi Egyházmegyében 

Ministráns Nap  

2016. június 18. Pécs 

pap- és diakónusszenteléshez kapcsolódva 

  Ministráns Búcsú

2016. november 05. Harkány 

(őszi szünettől függően pontosítjuk a napot) 

Jelentkezéseket várjuk az erika0509@gmail.com-ra vagy  
a hamzaurelu1@gmail.com-ra, ill. a Hamzau Relu, 7671 Bicsérd, Rózsa u. 35. címre 
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