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Kedves Szülők! Kedves Cserkészek!
Ebben a nagyon kevés személyes találkozást lehetővé tevő világban továbbra is szeretném, ha
kisközösségeink számára megtalálhatnánk azokat a lehetőségeket, amelyekben biztonságosan
találkozhatunk. Fontos ez. Hiszen a vírus okozta járvány lassítása, a betegség lehetőség szerinti
elkerülése vagy a továbbadás kockázatának minimálisra csökkentése olyan lelki megterhelés,
amelyben, mint sivatagban az oázisra, szükségünk van megkönnyebbülésre, erőmerítésre.
A jelenlegi szabályok alapján nagyon kevés személyes találkozásra nyílik szabad lehetőség. Az egyik
ilyen lehetőség a templom, a templomi lelki programok. Létszámkorlát nincsen, viszont távolságtartási
és maszkviselési kötelezettség van. Ennek nyomán jutottam arra, hogy az egyébként nem nyilvános,
hanem online közvetített adventi gyertyagyújtásokra meghívok egy-egy cserkészőrsöt, akik
részvételükkel gazdagodnak és gazdagíthatnak másokat. Ez egy meghívó, melyre remélem, a szokásos
feltételek mellett, egészségesen, de a szabályokat betartva minden meghívott el tud jönni, a többiek
pedig a plébánia Youtube csatornáján keresztül követni tudják.
November 28-án, szombaton a Panda és a Flamingó őrsöket
December 5-én, szombaton a Méhecske és a Katica őrsöket,
December 12-én, szombaton a Kecske, a Holló és a Bivaly őrsöket,
December 19-én, szombaton pedig a Bagoly őrsöt
várom az este 6 órakor kezdődő közvetített gyertyagyújtásra a Fatima-ház kápolnájában.
Mindenkit arra kérek, hogy legkésőbb 17:45-re érkezzen meg egyenruhában és maszkban. A felvétel
és a közvetítés 18 órakor kezdődik és körülbelül 15 percig tart.
Ahol nehézség az utazás, ott az őrsvezetőkkel egyeztetve segítünk. 19 óra körül mindenki hazaér.
Amennyiben lesz rá lehetőség, december 23-án reggel 6 órakor megtartjuk a csapatrorátét. Ugyancsak
tervezzük 24-én estére a betlehemi láng átadását, de biztos, hogy nem a szokott műsorral és főleg nem
abban a terjedelemben. Meglátjuk, mit lehet, mi az, ami józanul bevállalható.
Ugyancsak nem látjuk még, hogy január 6-án lesz-e Háromkirálynap.
Február 6-ra eredetileg egy kerületi regösnapra hívtak bennünket. Ez a kiscserkészeket érinti. Írjuk be
a naptárba és várjuk ki a lehetőségeket!
Még egy témát szeretnék megemlíteni. A Magyar Cserkészszövetség Székházának teteje az elmúlt
hónapokban olyan állapotba jutott, hogy neki kellett látni a tető felújításának. Kevés dolgot tudunk a
Szövetségről, de az talán nagyon fontos tudnivaló, hogy mind eszközökben, mind programokban,
vezetőképzések összefogásában, szakmai anyagok készítésében sokan dolgoznak az épület falain belül.
Mivel a Szövetségnek nem olyan nagyon sok saját bevétele van, ezért az elmúlt hetekben nagyarányú
adománygyűjtésbe kezdtek. Mi a csapat nevében is felajánlottunk egy kisebb adományt (fejenként 500
Ft-ot), illetve a Cserkészkerület is utalt át támogatást. Szeretnénk azonban az adományozás
lehetőségét megemlíteni és jelezni, hogy ez egy fontos cél. Aki szeretne jobban utánanézni, az a
https://adomany.cserkesz.hu/projektek/12/ujitsuk-fel-a-szekhazunk-tetejet oldalon teheti.

Aki szívesen adna adományt, az megteheti közvetlenül a Szövetség bankszámlaszámára:
Magyar Cserkészszövetség
10918001-00000071-76940033,
IBAN: HU09 1091 8001 0000 0071 7694 0033.
Aki a csapaton keresztül szeretne adományt adni, az keressen meg engem, hogy megtaláljuk a
megfelelő lehetőségeket. Az Tündöklő Csillag Alapítványon keresztül erre a célra most nem lehet
adományt eljuttatni!
Aki közvetlenül a Szövetségnek utal, megköszönöm, ha jelzi nekem, de ez nem kötelező, maradhat
titokban is.
A vasárnapi szentmisék egyelőre zavartalanul megtarthatók. Kérem, hogy jöjjetek, legyünk együtt Isten
dicséretében és a karácsonyra való lelki készületben!
Mindenkinek jó egészséget, türelmet, kitartást és becsületes helytállást kívánok!

Jó munkát!
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