
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 

 

Kedves Szülık! Kedves Cserkészek! 

Karácsony közeledtével elıször is szeretnék nagyon boldog ünnepeket kívánni mindenkinek! 
Szeretném, ha újra és újra megéreznétek az összetartozás örömét, elsıként a családjaitokban, s azután 
a cserkészközösségünkben, kinek-kinek egyházközségében és más hasonlóan értékes és jó 
közösségében! Ehhez adjon nekünk erıt a születı Messiás, de ugyanígy merítsünk erıt az egyházi és 
az otthoni szertartásokból is! Legyen szép ünnepe mindnyájatoknak! 

A karácsonyi jókívánságokon felül néhány fontos információt is szeretnék megosztani: 

1. Az éves programunkban kiadottaknak megfelelıen a vezetıi törzs kijelölte azt az adventi hajnali 
szentmisét (rorate), amin a katolikus cserkészek együtt vesznek részt. Ez nem csak afféle cserkész 
népszokás a magyar cserkészek körében, hanem egyrészt szép élmény lehet, másrészt nyilvánvaló 
áldozat is a korai kelés miatt. Ennek ideje december 23-a, azaz jövı péntek. A szentmise reggel 6 
órakor kezdıdik, gyülekezı nagy csendben, cserkészegyenruhába 5 óra 50 perckor a Fatima-ház 
elıtt. A Teknıs és Tengericsillag ırsöknek ez nem kötelezı, de ha jönnek, örülünk nekik! A szentmise 
kb. fél órás, utána egy kis közös reggeli is lesz. Természetesen szülıket is szeretettel várjuk, de ha nem 
is tud mindenki eljönni, azért azt kérjük, hogy legyenek segítségére a cserkészeknek a reggeli 
ébresztésben! 

2. December 24-én, szenteste 4 órakor adjuk át a Betlehembıl származó békelángot a falu 
családjainak. Ebben szeretném kérni valamennyi itthon levı cserkész segítségét! Szintén 
egyenruhában várom a cserkészeket du. ¾ 4-re a Fatima-ház elé! 

A láng átadását követıen a katolikus közösség Reménység Tüze elnevezéső karácsonyi ünnepét 
tartjuk, mely összességében kb. du. 5 óráig tart majd. Ekkor mécsesben adjuk át a lángot a 
családoknak, amit haza lehet vinni a karácsonyi ünnepek alatti ırzésre, szeretetszövetségünk 
kifejezésére! 

A köszöntıben szereplı hittanosok fıpróbája december 23-án, pénteken du. 15-tıl 17 óráig lesz! 

3. Ne felejtsük el, hogy január 6-án este 6 órakor csapatunk Háromkirálynapja lesz! Elıtte a 
fıpróbát az elterjedt hírekkel ellentétben január 4-én, szerdán este 6 órakor fogjuk tartani!  

4. Jó elıre szeretnék, szólni, hogy a januári csapatnap jelen pillanatban úgy alakul, hogy január 21-
én, szombaton az összes lány vezetı, a Siklós és Tigris ırsök számára lesz program. Azt szeretném 
kérni, hogy ezen okvetlenül minden érintett vegyen részt, lehetıség szerint minden ezt keresztezı 
programot mondjatok le, mert kötött létszámú és számotokra is fontos programot szervezek. És 
tényleg! Tényleg titok még! 

A fiúk és a kiscserkészek programjáról késıbb küldök információt. Egy már biztos, nekik nem 
szombaton lesz, hanem pénteken vagy vasárnap délután! 

Köszönöm azok figyelmességét, akik a decemberi tagdíjat már befizették! 

Végezetül még egyszer nagyon boldog karácsonyt és reménységben, szeretetben, igazi növekedésben 
gazdag új esztendıt kívánok! 

Nemesvámos, 2011. december 16. 

Jó munkát! 

 

 

Nemesvámos, 2011. december 16. Gere Dávid Márk cs. st. 
 csapatparancsnok 


