
GKMT 2017 
 

GÖRÖGKATOLIKUS MINISTRÁNS TÁBOR 2017 augusztus 7-12/13-15. 
 

Mottó: „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige” (In 1,1) 
 

 

Kedves Ministránsok! 
 

Nyári szabadidős programjaitok mellett, augusztus közepén, szeretettel várunk benneteket a MINISTRÁNS 

TÁBORBA. A cél elsősorban az együtt megvalósított hasznos időtöltés. Ez alatt játszva merülünk el a ministrálás 

fortélyaiba. Olyan jelentkezők jöjjenek, akik a vakációban szeretnének kikapcsolódni, lelkileg felüdülni, ismerkedni, 

barátságokat kötni és bátrak kipróbálni tudásukat több területen is. A kirándulások, tábortűz, vidám esték, játék, 

versenyek, éneklés, kézügyességi foglalkozások, imádságok, vetélkedők, proszforasütés, virágdíszítés, gyertyaöntés 

közben választ kapunk arra, mitől olyan titokzatos az oltár közvetlen közelében lenni. Emellett a nagyokkal 

csatlakozunk az idei Ifjúsági Gyalogos Zarándoklathoz (Augusztus 07 – 12: Nagyvárad – Máriapócs), ahol lelkileg is 

ráhangolódunk a folytatásra. 
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A résztvevők életkorára vonatkozó adatok 
 

Ki jöhet? Első rész: 16+, ministránsokhoz, akár fiúk és leányok is, akik 8. életévüket betöltötték és nem múltak el 

18 évesek. Szülői engedély valamint orvosi igazolás kötelező (az orvosi igazolás számát a jelentkezési lapon is fel 

kell tüntetni). A 18. életévüket betöltött fiatalok önkéntesnek jelentkezzenek. 

Jelentkezés: A GKMT 2017-re történő jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével történik. A jelentkezési 

lap letölthető a honlapról is (www.nicolaos.ro). 

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 1. 

Részvételi díj: 100 RON 

Elérhetőség: office@ nicolaos .ro Tel: +40 261 712-505; Mobil: +40 740 030 611 

Mit kell hoznod? A gyalogos zarándoklatra jelentkezők, legalább egy váltás cipőt, esőkabátot, hátizsákot egy 

heti ruhaneműt, hálózsákot, polifómot. Ministránsoknak: elsősorban Önmagadat. Öltözetet időjárásnak és napszaknak 

megfelelően és ha van ministráns ruhát. De feltétlenül szükséges a jókedv, vidámság, mosoly, imakönyv, 

füzet/jegyzettömb, írószerszám, zenészeknek hangszer. 

Mit kell otthon hagyni? Nyafogást, rádiót, magnót, mp 3,4-et, tabletet, cukorkát, csokit, csipszet, zsebpénzt, 

mobiltelefont (ha nálad van megőrizzük neked a tábor végéig). A tábor programjait a telefonálás zavarja, ezért 

szeretettel kérjük, az elektronikai kütyüket mindenképpen mellőzni. A telefonálást külön időpontban mindenki 

megoldhatja. bármilyen más gond esetén a megadott telefonszámokon érdeklődjünk. 
 

Tájékoztató 
 

Kedves Parókus/Plébános atya, Kedves Szülők! 
 

Ezzel a táborral az a célunk, hogy egy kis segítséget nyújtsunk gyermekeinknek a keresztény nevelésében és 

kedvet ébresszünk a papi és szerzetesi hivatáshoz. Amit a gyermekek hittanórán és a templomban megtanultak, azt 

most a gyakorlatban is megerősítjük. A táborban teljes ellátásunk lesz. Szeretnénk kérni a parókus/plébános atyát, 

hogy lehetőségeihez mérten támogassa ministránsai részvételét a táborban, hogy anyagi okok miatt senki se maradjon 

otthon. A hátrányos, anyagi helyzetű gyermekek jelentkezésekor bátran jelezzék azokat az okokat ami miatt nem 

szeretnének kimaradni. A táborra való jelentkezést csak a parókus/plébános atya által aláírt és lepecsételt 

jelentkezési lapon fogadjuk el vagy a parókus/plébános által bármilyen formában történő megerősítés által (e-

mail, telefon)! Az adatok és költségek miatt a jelentkezési lapot kötelezően kell elküldeni (eljuttatni) a megadott 

határidőig! Szeretettel várunk Benneteket! 

 

Kedves Parókus/Plébános atya! Kérem jelezzétek melyik nap tudtok a liturgikus szertartásokban irányító 

szerepet vállalni (punkta, exhortáció, elmélkedés ...) azokat vezetni. Továbbá jelezzétek hány gyermekkel érkeztek és 

vesztek részt a táborban. 
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