
1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők! 

Az őrsgyűléseken már megüzentük a gyerekekkel, hogy januári csapatnapunk 2015. január 
31-én, most szombaton lesz. A Balatont fogjuk körbejárni busszal és persze sokszor 
kiszállunk majd körülnézni, játszani. Így, ha hideg idő lesz, akkor sem okozhat ez problémát. 

Gyülekező reggel 9 órakor a Fatima-ház előtt.  

Hoznivalók: E1 (egyéni egynapos) felszerelés, (főként: ennivaló, innivaló, meleg ruha, 
esőkabát) 

Hazaérkezés után együtt részt veszünk a Fatima-templomban a szombat esti gyertyaszentelős 
misén 7 órakor, majd utána megyünk haza. 

Február 7-én du. 4 órakor lesz a Fatima-ház farsangja, melyre mindenkit szeretettel várunk! 

Sokan hallottuk Márk atya felszólalását a Háromkirálynap előtt. Ebben megemlítette, hogy 
olyan cserkészetet álmodott meg, amelyben a cserkészek élen járnak kötelességük és ebből 
kifolyólag vallási kötelességük teljesítésében is. Ezért arra kért bennünket, hogy minden 
cserkész példamutatóan vegyen részt saját településén a vasárnapi szentmiséken. Március 
végégig kell rendeznünk a sorainkat, Márk atya úgy fogalmazott, hogy ha nem sikerül komoly 
eredményeket elérnünk, akkor át fogja gondolni, hogy milyen szerepet vállal a jövőben 
csapatunkban. Nyílván érezzük, hogy ennek súlya van. Meg kell értenünk, hogy a miséről 
való elmaradás egy nagyon rossz szokás. Egy közösség vagyunk, mutassuk ezt ki a vasárnapi 
szentmisén is. 

Készítettünk egy névsort, amit kiraktunk a faliújságra. Ebben minden cserkésznél jelezzük, 
hogy volt-e misén. A hónap végén minden őrsöt pontozunk. Kérjük a szülőket legyenek 
segítségünkre annak bizonyításában, hogy nekünk fontosak Márk atya szavai, fontosak a 
kötelességeink és jöjjenek el a gyerekekkel együtt a vasárnapi misékre! 

A Tündöklő Csillag Alapítványunk javára lehetőség van a személyi jövedelemadót 
felajánlani. Hamarosan eljuttatjuk az ezzel kapcsolatos szórólapot. Megköszönjük, ha 
ismerősi körben is „reklámozzák” alapítványunkat! 

Pár napon belül küldeni fogunk egy adatlapot és egy adatkezelési hozzájárulást, ezt kérjük 
majd mielőbb küldjék vissza az őrsgyűlésekre. 

Szombatra minden elmaradt tagdíjat kérünk befizetni, mert nagyon rosszul állunk a 
befizetésekkel! 

Ha bárkinek bármilyen problémája van, kérem keressenek bizalommal a +36 20 287 96 42-es 
telefonszámomon. 

Jó munkát! 
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