1426. Csillagösvény Cserkészcsapat
Nemesvámos, Fészek u. 5.

Kedves Szülők! Kedves Cserkészek!
December 23-án, szerdán hajnalban csapatrorátét tartunk. Mindenkit hívunk, de ha a kicsik nem tudnak ilyen
korán felkelni, akkor azt „megbocsátjuk”. Nagyobbaknak évente egy ilyen korai program viszont nem jelenthet
problémát.
Idén, hogy megfelelő legyen a távolságtartás, a Fatima-templomban tartjuk ezt a szentmisét, a szokott módon,
reggel 6 órakor. A templomban már eddigre elkezdődik a karácsonyra való felfűtés, de még nagyon melegre ne
számítson senki. Fel kell öltözni!
A hajnali mise után közös reggelit nem tarthatunk, esetleg egy tea belefér majd.
Idén lesz közös busz, akár családtagok is felszállhatnak, ha szeretnének jönni.
A menetrend a következő:
5:03 Nagyvázsony, 5:15 Dörgicse, 5:20 Vászoly, 5:25 Pécsely, 5:35 Tótvázsony, 5:45 Hidegkút,
6:00 Nemesvámos.
Természetesen mise után hazafele is megy a busz.
December 24-én du. 4 órakor megtartjuk karácsonyi ünnepünket a nemesvámosi Fatima-templomban. A
betlehemi láng átadása után nagyon rövid karácsonyköszöntő lesz és a karácsony esti szentmise. Szeretettel
hívunk és várunk minden családot!
A karácsonyi miserend a qr kód beolvasásával megnézhető. Katolikusok számára kötelező
ünnepek karácsony (december 24-i vagy 25-i szentmiséje), Szentcsalád vasárnapja december
27-én, Mária Istenanyaságának ünnepe (újév) december 31-i esti vagy január 1-i szentmiséje.
Kérem, hogy ne felejtkezzetek el erről!
Vízkereszttel napján este 6 órakor csak csapatmise lesz. Műsort sajnos nem tarthatunk. A februártól esedékes
programokra most még semmit nem tudunk tervezni. Vigyázzunk egymásra és tartsunk ki!
Végül egy nem mindennapi jelenségre szeretném felhívni a figyelmet: A betlehemi csillagot a csillagászok
jelenlegi ismeretei szerint a Szaturnusz és a Jupiter bolygók együttállása hozta létre. Mivel a Szaturnusz a zsidók
csillaga, a Jupiter pedig a királyoké, e kettőből létrejövő új csillag egyértelmű üzenet volt az akkori tudósoknak:
zsidó király született! („Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.”) Utoljára 1226. március
4-én látták így, legközelebb pedig jövő hétfőtől elvileg pár napig látható, Magyarországon egészen alacsonyan a
horizont felett napnyugta után, délnyugati irányban. Különleges, hogy most éppen december 21-től látható,
hiszen ez a nap a régi pogány Sol Invictus ünnepe (legyőzhetetlen Nap(Isten)), amely ünnepet megkeresztelve
alakította ki a kereszténység a Világ Világossága (Jézus) születésének ünnepét. 2080. március 15-én hasonlóan
közel lesz a két bolygó egymáshoz, ezt a Méhecske őrs tagjai még jó eséllyel megnézhetik majd az unokáikkal.
Másnak is van rá esélye persze, de nem olyan jó, mint nekik. Azonban az ideihez teljesen hasonló fényjelenség
2400 után jön, ezért mindenképpen érdemes hétfőtől csütörtökig kicsit figyelmesebben nézelődnünk az ég felé!
Minden nehézség ellenére kívánom, hogy a Betlehemben született Megváltó ragyogja be a családok ünneplését!
Jó munkát!
Nemesvámos, 2020. december 17.
Gere Dávid Márk csst. (1426.)
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