
Szebenyi Judit 

Az emlékezés virágai 

Temetőkben ezernyi gyertya ég,  
erős szél hajlítgatja testüket még.  
Kicsi lángok táncot járnak így,  

felidézi szeretteink emlékét is,  
mert gondolatunk szárnyal,  
imát rebegünk némán szólva.  

Tisztelet örök nyugalomban,  
s érzés feltör, de jó lenne látni,  

csak egyszer még szorosan átölelni...  
Halottja minden embernek van, 
de az emlék sosem egyforma.  

Krizantémok illata festi a levegőt 
az emlékezés szeretetvirágai ők! 

Borús felhők jönnek sírhalmok fölé,  
megered az ég csatornája mind-köré. 
Tisztára mossa, rendbe tesz mindent, 

nem hervad el, illatukkal teli lett a tüdőm.  
Borús álmainkat messzeűzőn 

tündökölnek színpompás szirmaik.  
Titkon szívemre békesség száll,  
ahogyan fejem lehajtottam. 

Feltör egy sóhajdarabka,  
nem haltak meg, élnek bennem 

addig, amíg én reájuk emlékezem! 
 

Az angyalok vigyázzák örök álmotokat  

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink... 

A  C A R I T A S  S Z E N T  
I S T V Á N  S Z O C I Á L I S  

K Ö Z P O N T   
H E T I L A P J A  

V .  É V A D  4 5 .  S Z Á M  

Mindenszentek  
a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek 

emléknapja, a protestánsok az elhunytakról 
emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja 

fokozatosan vált egyházi ünnepből az 
elhunytakról való megemlékezéssé. 

Általános szokás, hogy a hívő emberek, 
mindenszentek napjára rendbe teszik, virággal 
díszítik a sírokat, és gyertyát gyújtanak a 
halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök 

világosságot jelképezi.  

 A november 2-i halottak napja jóval későbbi eredetű: Szent Odilo clunyi apát 998-ban vezette be 
emléknapként a clunyi bencés apátság alá tartozó bencés házakban. Hamarosan a renden kívül is megülték, 

és a XIV. század elejétől a katolikus egyház egésze 
átvette.        

  A megemlékezés a halottakról, elhunyt 
szeretteinkről, az értük való közbenjárás a 
purgatórium (tisztítóhely) katolikus hittételén 

alapul. Azoknak, akik Isten kegyelmében hunytak 
el, de törlesztendő bűn- és büntetésteher van még 

lelkükön, Isten színe előtt meg kell tisztulniuk. 
Lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradott 

híveknek, hogy imával, vezekléssel, 
szentmisével tehetnek valamit elköltözött 
szeretteikért.  

        E napon virágokat vittünk, mécseseket 
gyújtottunk mi is Központunk gyermekeivel 

elhunyt jótevőink emlékére, a Szentjobbon 
eltemetett papbácsik  és egy nővér sírjánál, 

imádkozva mindazokért, akiket szerettünk de 

már nincsenek közöttünk.  

https://www.poet.hu/szerzo/Szebenyi_Judit


Hírek, infók: 

- November 7-én 

Központunk szociális 
munkásai és pedagógusai 
résztvesznek a Bihar 

megyei Gyermek és 
Családvédelem által 

szervezett „Együtt... ?” 
elnevezéső Szimpóziumon, 
Nagyváradon. 
- November 9-én Ífjúsági 

Szentségimádás lesz a 
Katalin telepen, aki szeretne 
résztvenni, idejében 
jelentkezzen Szera n-nél. 

- November 10-én, 
délután, régi barátaink a 
Sárospataki Lovagok 

érkeznek hozzánk. 
Központunk gyerekeinek 

szombaton fognak közös 
programokat szervezni. 
- November 12-én, 

vasárnap ebéd után, 
Nagyváradról az önkéntes 

pedagógusok jönnek pár 
játékos órát tölteni a 
gyerekekkel.  

- November 24-én az 
AURO DANUBIA 

főtámogatóink látogatását 
várjuk. 
- November 27-30 között 

a gyerekek keresztszülei 
valamint Központunk 

elindítói az Ehlers család 
látogatnak meg minket 
Ausztriából. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mă numesc Darius.  
Am umblat 8 ani la 

Școala Gimnazială nr.2  din 
Ciuhoi, iar acum sunt elev în 
Oradea la Liceul cu Program 

Sportiv  Bihorul.  
 

 
 
 

 
 

 
 
Asupra mea  a avut un 

efect pozitiv fotbalistul 
Cristiano Ronaldo, deoarece  

datorită lui am început să fac 
sport și vreau să ajung un mare 
sportiv. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Când voi deveni adult 

aș vrea să fiu un sportiv 

renumit și cunoscut.  
 

 
 
 

 
 

 
Hobbyul  
meu este  

fotbalul și  
alte  

sporturi.  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Október 10-én 

 
kleszken 

ilona 
 

kolléganőnket köszöntjük 

  

  

Jótanácsok azoknak,  

akik még szeretnének boldogok lenni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Az élet nem igazságos, ennek ellenére jó.  

  Ha tanácstalan vagy, tegyél csak egy kis 
lépést! 

  Az élet túl rövid, hogy az idődet valaki 
gyűlöletére pazarold.  

  Ne vedd magad túl komolyan. Senki más sem 
teszi. 

  A barátaink a szabadon választott családunk.  

  Nem kell mindig minden vitát megnyerni. 

Fogadd el, ha nem értenek veled egyet. 

  Sírj valakivel. Gyógyítóbb, mint ha egyedül 

teszed. 

  Rendben van, ha néha haragszol Istenre, 

tudja kezelni. 

  Az első fizetésedtől spórolj a nyugdíjra.  

  Ha a csokiról van szó, hiábavaló az 
ellenállás. 

  Békélj meg a múltaddal, hogy a jelenbe ne 
piszkítson bele. 

  Ne hasonlítsd az életed másokéhoz, nem 
tudhatod, hogy az ő útjuk miről szól.  

  Ha egy kapcsolatot titokként kell kezelni, te 
ne legyél a kapcsolatban.  

  Bármi megváltozhat egy szempillantás alatt, 
de ne aggódj, Isten sosem pislog.  

  Vegyél mély lélegzetet, megnyugtatja az 
elmét. 

  Sosem késő, hogy boldog 
gyermekkorod legyen, de a második már 

csak tőled függ és senki mástól.  
 

 
 
 

 
 


