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Délután ment le a két csoport strandolni. Estefelé meg 
szabadfoglalkozást tartottunk. A gyerekek véleménye a 
mai napról: Nagyon jó volt strandolni. Jó volt segíteni még 
egyszer János atyának. 

3. nap. A reggeli tornát most is Darics Benedek tartotta, de 
ezúttal akadályversennyel. Mindenki teljesítette időre a 
feladatot. Délelőtt a 2 csoport rendezte a túrát, ahol az úti 
cél a Köcsi-tó volt. Stégépítés, számháborúzás működött a 
2 csoport részéről. 11 órakor celebrált most is János atya 
szentmisét, ahol beszélt a jó és a rossz közti eltérés elmé-
letéről. Délután harmadjára ment le a strandra a 2 csoport, 
este szabadfoglalkozást tartottunk. A strandolásnál érkezett 
Darics Georginának vőlegénye, akit Farkas Patriknak hívnak. 
Ő csak egy napi látogatást tett nálunk. Nagyon jó volt a 
mai nap is.   
 
4. nap. A Darics Benedek által vezetett szokásos reggeli 
tornában úgy alakult a terv, hogy kígyó-körözést alkosson 
a két csoport. Délelőtt harmadik alkalommal foglalkozást 
indított a Ferences csoport és a Rumi Gyermekotthon. 11 
órakor a negyedik szentmisét indította János atya, néhány 
ministránssal. Délután a rossz idő ellenére már a negyedik 
alkalommal ment le a 2 csoport strandra. Ezután Kóta 
Borbála bejelentése szerint a kápolnánál tartották az imád-
ságot a szentségimádás révén. Este még tartott a 2 csoport 
tábortüzet, így ezzel lezárult a mai nap. Véleményünk 
szerint a mai nap is nagyon jó volt, örültek, hogy a strand 
után imádkoztak a kápolnánál. A misén János atya, a mi-
nistránsai és a résztvevők jelenlétében imádkozott a betegekért,  
az erőtlenekért, a gyengékért. Még a Rumi Gyermekotthonért  
is imádkozott, akiknek János atya szerint nehezebb az 
élet. A szentségimádásban Jézusnak köszönt meg (mindent) 
mindenki.   
 
5. nap. Reggel megtartotta Benedek az utolsó tornát, így 

kezdődött 
az utolsó 
nap. Délelőtt 
megtartotta 
a 2 csoport 
az utolsó 
foglalkozást 
a tevékeny-
ség-sorozat-
ból. 11 óra-
kor az utolsó 
misét tartot-
ta ministrán-
sok jelenlé-

tében János atya. És ezzel lezárult a káptalanfüredi tábor, 
reméljük,  jövőre találkozunk. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! 

 
 
Összefoglaló és köszönetnyilvánítás:  
 
Ezúttal is szeretném megköszönni minden résztvevő nevében 
Kóta Borbálának és Darics Georginának, akik nagyon 
élvezték a szervezési lehetőséget. Darics Benedeknek a 
reggeli tornaórák levezetését. Kóta Ritának, aki a tábor 
alatt min-
den helyszí-
nen fény-
képezte a 
történteket. 
János atyá-
nak, aki a 
héten ce-
lebrálta a 
szentmisé-
ket. A mi-
nistránsok 
m i n d e n 
olyan fel-
adatot teljesítettek, amit Darics Benedek, aki a főministráns 
is, kiosztott a sorrend szerint. Kati néninek és a Rumi Gyer-
mekotthon jelenlévő felügyelőjének, különösen Sipos Tímea 
néninek, aki szakácsként vállalta a sütést-főzést. A résztvevők 
nevében én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem ezen a 
táboron.       

    (Kulcsár Bálint) 
 
Szent József évet ünneplünk. Imádkozzunk gyakran Szent 
Józsefhez, miként azt a Szentatya is teszi:  
 

Ferenc pápa imája Szent Józsefhez 
 

Üdvöz légy, Megváltó őrzője, 
Szűz Mária férje! 

Isten rád bízta Fiát; 
Mária beléd vetette bizalmát; 
Krisztus veled lett emberré. 

Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, 
és vezess bennünket az élet útján! 

Nyerj nekünk kegyelmet,  
irgalmat és bátorságot, 

és védj meg minden bajtól! 
Amen 

 
Hirdetések 

 
A múlt vasárnapi Péterfillérre szánt perselyadományokból 
141.000 forint gyűlt össze. Köszönjük a kedves hívek tá-
mogatását. 
  
Egész napos szentségimádás lesz templomunkban július 
14-én, szerdán de. fél 10-től délután 6 óráig. Az újságos 
asztalokon lévő papíron lehet feliratkozni az Oltáriszentség 
őrzésére. 
 
A Szombathelyi Egyházmegye szeptember folyamán Családi 
Életre Nevelés módszertani bemutatót tart 3 városban. 
További részletek a faliújságra kihelyezett meghívón talál-
hatók.  
 
Nyári hittanos napközis táborunkra – 2021.08.02 – 08.06 – 
még lehet jelentkezni.
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FERENCES TÁBOR KÁPTALANFÜREDEN 
 
Az idei tábor mindenki számára tartogatott újdonságokat. 
A különlegessége, hogy idén először úgy szerveztük meg, 
hogy velünk tartottak a Rumi Gyermekotthon lakói is. A 
tábor előtt sokat készültünk arra, hogy miként tudnánk a 
programokat úgy megszervezni, hogy lehetőleg senki ne 
érezze magát kirekesztve a képességei miatt. Bár sok át-
beszélgetett óra volt mögöttünk, mégsem tudtunk teljesen 
felkészülni arra, hogy a két gyerekcsoport hogyan fog vi-
szonyulni egymáshoz. A napjaink reggel 7 órakor indultak: 
az ébresztő 
után tor-
n á z t u n k , 
megregge-
liztünk, el-
mosogat-
tunk, utána 
pedig elin-
dultak a kü-
lönfoglalko-

zások, amelyek-
hez csoportok-
ra osztottuk a 
g y e r e k e k e t . 
Volt egy cso-
port az ifiknek, 
a kisebb gyere-
keknek és a 
rumi gyerekek-
nek. A hét té-

mája: Templomunk az Isten háza volt. A foglalkozások 
után pedig minden nap a táborhely melletti kis kápolnánál 
tartottunk szentmisét. A szentmise után megebédeltünk, 
egy kicsit pihentünk, és nem sokkal később lementünk a 
strandra. Építettünk templom-makettet, számháborúztunk,  
fociztunk, társasjátékoztunk, vízilabdáztunk. Utolsó este a 
hét lezárása-
ként szentség-
imádást tar-
tottunk. Utána 
a fiúk megrak-
ták a tábortüz-
zet és vacsora 
gyanánt virslit, 
s z a l o n n á t , 
hagymát sü-
töttünk rajta.  
Nagyon külön-
leges volt meg-
tapasztalni , 
hogy a gyerekek, akik a ferences plébániával jöttek hogyan 
fogadják be egyre jobban a Rumi Gyermekotthon kis lakóit.  

 
 
 
A hét első felében még voltak nehézségek, nem tudta 
mindenki egyszerre elfogadni, befogadni őket. A hét 
második felére viszont, aki addig elutasító volt, már azt 
kérdezte: lehet-e játszani velük. Örültem ennek a hétnek! 
Remélem, ezentúl egy ilyen különleges tábor helyet kap 
hosszú távon a nyári repertoáron és hagyományt tudunk 
vele teremteni. Ezzel akár segítve azokat a családokat is, 
ahol van sérült gyermek.             

(Darics Georgina) 
Ahogy én láttam… 
 
(Kulcsár Bálint a Rumi Gyermekotthon autizmussal élő lakója) 
 
1. nap. A ferences Pihenőházban, délben Kóta Borbála 
gyülekezőt tartott a Rumi Gyermekotthon és a Ferences 
Plébánia csoportja számára. Az ebédlőhelyiségben Darics 
Georgina kihirdette a mai programot. Délután ment le a 
két csoport a strandra. Ezt élvezte mindenki. Este János 
atya ce-
lebrálta 
a szent-
misét a 
kápolná-
b a n , 
több mi-
nistráns 
s e g í t -
ségével. 
D a r i c s 
Benedek 
énekelt 
néhány 
m i s é n -
ken. Este tartott a két csoport tábortüzezést. A gyerekek 
véleménye szerint a nap nagyon jó volt, élvezték a strandot, 
és örültek, hogy segítettek János atyának ministránsként.   
2. nap. A tegnapi bejelentés szerint reggeli tornát tartott 

Darics Benedek, majd a Ferences Plébánia csoportja és a 
Rumi Gyermekotthon délelőtti foglalkozást tartottak. Majd  
11 órakor János atya a kápolnában celebrálta a szentmisét.  
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