Egyházi gondolatok
Mátraalmáson
Idén nyáron (is) több mint 20 fiatal ment hittanos kirándulásra, ami június 30. és július 4. között került
megrendezésre Mátraalmáson.
Szerda reggel fél 7-kor indultunk és meg sem álltunk Budapestig. Itt el)ször megnéztük a Cip k a Duna-parton
cím, szobor együttest, ami a holokauszt áldozatait juttatják eszünkbe, amikor a folyóba l)tték )ket. Utána pedig
a Parlament épületét mutatta nekünk végig egy idegenvezet), aki a tanácsteremt)l a Szent Koronán át, a
szivartartó beszámozásának történetéig mindent elmondott. Következ) állomásunk Gödöll) volt, ahol
megtekintettük a Grassalkovics kastélyt és felmentünk azokon a lépcs)kön, amiken „kicsivel el)ttünk” Mária
Terézia és Sziszi is használt.
Innen pedig irány a somosk i vár, ahol a magyarországi és szlovákiai látkép mellett a bazaltzuhatag érdekes
látványa tárult elénk. Ezen a napon már csak a szállásunk puha ágyai vártak ránk.
Másnap a gyaloglásé volt a f)szerep! A kék kereszt túravonalon átmentünk Mátraszentistvánra. Ez alatt kb. 10
km-t tettünk meg.
Délutánonként a szabadid)ben pedig el)került a karikás ostor, a focilabda, a méta és a póker szett valamint
különböz) társasok is.
A harmadik napon elmentünk Mátra-Sástóra az Oxygén-Adrenalin parkba. Itt el)ször mindenki mehetett 5x a
930 m hosszú bob pályán, amit nagyon élveztünk és a végére mindenki végigment legalább egyszer rajta úgy,
hogy csak keveset vagy egyáltalán nem fékezett! Utána az erdei kalandpark várt minket ahova természetesen
megfelel) véd)öltözetet (sisak, heveder és karabinerek) kellett viselnünk. A pálya annyiból állt, hogy a fák
törzsein 5-6 méter magasságban végigmenni a különböz) elemeken, ami lehetett drótkötélen egyensúlyozás,
mozgó farönkökre lépkedés vagy akár lógó gumiabroncsokon mászkálás. Azt hiszem ez jól kifárasztott
mindenkit.
A negyedik napon ismét a túrázás került el)térbe. Ekkor egy vízesést néztünk meg, ami nem igazán keltette a
várt látványt a kevés vize miatt. Visszatérve pedig Gyuris Zsolti és a sof)rünk finom f)ztjét ettük.
Az utolsó napon Mátraverebély-Szentkútra, Magyarország legnagyobb zarándokhelyére mentünk a fiatalokért
tartott misére. Itt megnéztük a több 100 éves Remete-barlangot, Szt. László lovának patkó nyomát …
Az eddigi táborokhoz hasonlóan most is minden délután összeültünk és beszélgettünk, aminek idén a
szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem évéhez kapcsolódott a f) témája. Mindig megismertük a
nap véd)szentjét, aki élete során valahogyan segítette a szegényeket, ezzel is jó példával járt el)ttünk.
Minden táborozó nevében mondhatom, hogy nagyon jó volt ez az 5 nap! Köszönjük a szervezést!
Tóth Johanna

Mátraverebély-Szentkúton a Remete-barlang el)tt

Szent István napi BÚCSÚ
A bordányi búcsú augusztus 20-át követ) vasárnap, tehát augusztus 22-én lesz. Az ünnepi szentmise 11
órakor kezd)dik, melyet Palya János turai plébános mutat be.

