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A Szentendrei Református Egyházközség a reformáció 500. évfordulójához
kapcsolódóan 2017. augusztus 6. és 11. között családos gyülekezeti tábort szervez
Sárospatakon. Táborunk célja az együttlét, a kapcsolatépítés, az Istenre figyelés, a
hitbeli növekedés. Mindezek mellett felfedezzük Sárospatak, Gönc, Vizsoly egyházi
értékeit, beleértve az eredeti vizsolyi Bibliát is.
Sárospatakon magunkba szívjuk a Református Kollégium történelmi levegőjét, ott tartjuk
áhítatainkat, kiscsoportos beszélgetéseinket, ott fogunk étkezni és aludni is.
Délelőttönként közös programjainkat korosztályos bontásban, külön a felnőtteknek,
fiataloknak és a gyerekeknek szervezzük.
Közösen megnézzük a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményét, a
református templom Lorántffy Termét és a Rákóczi-várat. Egynapos buszos kirándulás
keretében ellátogatunk Göncre, a Károlyi Gáspár Múzeumba és Bibliakiállításra,
valamint Vizsolyba, ahol a Bibliás Könyvesház, a református templom (eredeti Károlyi
Biblia), a Mantskovits Bálint Nyomdatörténeti Múzeum, a Vincellér Ház, a Mézesmúzeum
látnivalói várnak bennünket.
A Reformáció korának és kiemelkedő alakjainak (Károlyi Gáspár, Szenczi Molnár Albert,
Rákóczi Zsigmond, I. Rákóczi György, Lorántffy Zsuzsanna) alaposabb és élményszerű
megismerésével – reményeink szerint – megerősödhetünk egyházunkat és nemzetünket
erősítő, építő saját szolgálatunk tekintetében.
Arra bíztatjuk mindazokat, akik nyári programjukba be tudják iktatni e valóban tartalmas
gyülekezeti tábort, hogy mihamarabb jelentkezzenek családostul, nehogy lemaradjanak.
Terveink szerint hatvanan-hetvenen vennénk részt e programunkon, részvétel a
jelentkezések sorrendjében lehetséges. 14 év feletti diákok szülők nélkül is
jelentkezhetnek, a felnőtt felügyeletet-gondoskodást biztosítjuk.
A már elnyert pályázati forrás révén a szállás túlnyomó részt ingyenes lesz, továbbá
támogatás is kérhető nagycsaládosoknak, rászorulóknak egyházközségi hozzájárulás és
adakozás révén. A részvételi díj felnőtteknek 20.000 Ft, gyerekeknek 15.000 Ft, amely
tartalmazza a napi háromszori étkezést, a szállást kollégiumi elhelyezéssel, 2-3 ágyas
szobákban, közös WC-kkel és zuhanyozókkal. Babaágyat vinni kell.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet
hivatali időben (hétfőn és szerdán du. 2-től 4-ig, csütörtökön du. 5-től 6-ig) a
lelkészi hivatalban, illetve istentiszteletek után,
a határidő 2017. április 30.
Jelentkezéskor felnőtteknek 5.000 Ft/fő, gyerekeknek 2.000 Ft/fő előleg fizetendő, a
teljes összeget május 31-ig kell befizetni.
Utazás egyénileg gépkocsikkal, ill. vonattal.
Szállás, étkezés, közösségi programok Sárospatakon a Református Teológiai Akadémia
épületeiben, amelyek 5-5 perc távolságra vannak egymástól.
Étkezés napi 3x, menzaszerűen, 10 év alatti gyerekek részére fél adag kérhető, speciális
diéta is megoldható.

