
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek! 

Szeretnék információt nyújtani a közelgő hetek néhány cserkészeket érintő eseményéről. 

A cserkészek közös Rorate szentmiséje 2012. december 22-én, most szombaton lesz reggel 
6 órakor. Erre minden katolikus cserkészt várunk, egyenruhában. Gyülekező 5 óra 50 
perckor a Fatima-ház előtt. A mise után rövid közös reggelit tartunk, köszönöm a szülői kör 
segítségét! 

December 23-án, vasárnap délután főpróbát tartunk a szentesti eseményre. Hogy aznap 
sokáig lehessen aludni, ezért a próbát délután 4 órakor szentmisével kezdjük a kápolnában 
(így reggel nem kell jönni!), utána kimegyünk próbálni az új templomba. Mindenki készüljön 
meleg ruhával. Az egyszerűbb dolgokat fogjuk először próbálni, tehát lesz, aki csak fél órát 
próbál. Igyekszünk gyorsan befejezni. 

December 24-én, délután 4 órakor kezdődik a „Bizalom tüze”  szentesti rendezvényünk. 
Akinek nincs szerepe a műsorban, az ¾ 4-re jöjjön a Fatima-ház földszintjére, egyenruhában. 
A betlehemi láng behozatalához minden cserkészre szükségünk van! (Ezért kell eljönni 
mindenkinek a próbára, mert tavaly ez ugye nem volt túl olajozott, szeretnénk idén jobban 
csinálni…) 

Január 6-án, vasárnap a hagyományos Háromkirálynapot tartjuk. A reggeli ½ 9-es 
vízkereszti misén együtt veszünk részt, majd a mise után kezdjük a próbát. (A reformátusok ¼ 
10-re jöjjenek.) Az ünnepség este 6 órakor kezdődik, melyre szeretettel hívjuk a szülőket, 
testvéreket, érdeklődőket is. Kérjük, hogy minden családból hozzon mindenki egy kis tálca 
süteményt! 

Köszönöm azoknak, akik december végéig rendezték idei tagdíjukat. Külön köszönöm 
azoknak, akik rendszeresen és kérés nélkül utalják és fizetik ezeket! 

Minden családnak áldott karácsonyt és boldog újesztendőt kívánok! 

Jó munkát! 

 

 

Nemesvámos, 2012. december 17. Gere Dávid Márk cs. st. 
 csapatparancsnok 
 
 
 
 
 
Rövid összefoglalás ☺☺☺☺ 
 
December 22. szombat reggel 6 óra Rorate mise (katolikusoknak) 

December 23. vasárnap du. 4 óra mise és próba (csak a vámosiaknak és a katolikusoknak!) 

December 24. hétfő du. ¾ 4 Bizalom tüze (katolikus vámosiaknak, de jöhet bárki!) 

Január 6. vasárnap katolikusoknak ½ 9 mise, reformátusoknak ¼ 10 – főpróba 

Január 6. vasárnap este 6 óra Háromkirálynap (süteményt kérünk szépen!) 


