Hittantábor (2022. szeptember 19-21.)
Programunkat a sarudi Genezáret Katolikus Lelkigyakorlatos Ház, Ifjúsági- Sportüdülőben
valósítottuk meg 2022. szeptember 19-21- ig, ahol az iskolalelkészünkkel együtt összesen 25 fő vett
részt. Olyan tanulókat vittünk el, akik gyakorló katolikusok, így nem okoztak számukra meglepetést
a közös imádkozások.
Programunk első állomása a bélapátfalvi tó volt. Szemlélődő séta után meghallgattuk a napi
evangéliumot és Gábor atya motiváló gondolatait.
Egri ebéd és rövid szabadidős program után, 13:00 körül érkeztünk meg Sarudra. A délutánt az
udvaron közös labdajátékkal és ping-pong versennyel töltöttük, majd játékos bemutatkozási,
ismerkedési feladatokkal telt a kora este. Erre nagy szükség volt, hiszen a tanulók különböző
osztályokból érkeztek ( 9/E, 11/E, 12/E, 12/B, 10/A, 11/B), nem ismerték egymást. Az 1. napot záró
imádsággal, közös elmélkedéssel fejeztük be.
Kedd reggel imával és elmélkedéssel indítottuk a napot. Egy rövid meditáció után a gyerekek
egyénileg megrajzolták a szimbolikus életútjukat, melyet bemutattak és összekapcsolták társaik
rajzával. Ebből lett a csoportnak egy közös képe. A képet elemeztük, megfogalmaztuk további
céljainkat, kérő imádságainkat hangosan is elmondhattuk.
Ebéd után átkerékpároztunk Poroszlóra. Útközben gyakran megálltunk, megcsodáltuk a tájat,
megismertünk néhány növény- és állatfajt. Poroszlón egy gyönyörű cukrászdában süteményeztünk,
fagyiztunk. Visszaindultunk a töltésen. Ez a kb. 20 km-es program fizikailag elfárasztotta a fiatalokat,
de jókedvűen telt a délután többi része is. Hazaérve a sarudi kikötőben egy játékos feladatot
oldottunk meg, amely fejlesztette a tanulók tájékozódási képességét.
Este filmklubot rendeztünk. Megnéztük a Viskó c. filmet, mely nagy hatással volt mindenkire. A film
megbeszélése során néhányan sírtak, sok mélyérzésű meglátás, gondolat került megosztásra.
Szerda délelőtt a bennünk rejlő nagy fájdalmakat írhattuk le egy papírra, melyeket elégettük,
megsemmisítettük. Ezt követően kavicsot festettünk egy-egy bibliai idézettel. A kavicsot a tanulók
hazavihették, hogy maradandó, tárgyi emlékük is legyen a táborról.
Déli indulással 13 óra körül Egerben megebédeltünk. Ezt követően meglátogattuk az Érseki Palotát.
Innen 15 óra körül indultunk haza.
Felfrissülve, lelki élményekben gazdagodva érkeztünk meg.
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