
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 I .  É V A D  1 8 .  S Z Á M  

Montagsbericht 

 

 

    

 

 

 

 

- Am 30. April haben die 

Bewohner des Regenbogenhauses 

mit ihrer Hausverwalterin Emese 

Rauch eine Sitzung gehabt. An der 

Besprechung haben auch die 

Sozialarbeiterinnen und die 

Pädagoginnen teilgenommen.  

 

   

  

 

- Am 30. April haben sechs Jungen 

aus unserem Sozialzentrum in 

Marghita im Altenheim Sankt 

Antal beim Rasenmähen geholfen. 

Sie haben sehr brav gearbeitet!  

 

 

 

  

 

Egyházmegyei Zarándoklaton 
      Húsvét 5. 

vasárnapján a 

nagyváradi 

székesegyházban 

várták 

egyházmegyénk 

tagjait és 

vendégeinket, 

hiszen a helyi 

hagyomány szerint 

ezen a napon az 

egyházmegye 

alapítóját, Szent 

László királyt 

ünnepeljük. Egyházmegyénk legnagyobb ünnepén a szentmise 

főcelebránsa és szónoka Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés 

püspök volt. Beszédében külön szólt a jövendő bérmálkozókhoz és 

elmesélte, hogy  bérmáláskor ő mindig megkérdezi a fiataltól:  

- Megígéred-e, hogy jó katolikus keresztény leszel? és mindig 

mindenki megígéri: -Igen, jó keresztény leszek!  

Követnünk kell  Szent László példáját, aki amikor harcolt, nem 

magáért harcolt, hanem azokért, akik védelemre szorultak. Aki csak 

magáért és saját 

jólétéért harcol, 

olyan, mint az 

aki a sülyedő 

Titanikon 

kártyapartit nyer. 

Nagyon igaz és 

elgondolkodtató 

szavak voltak a 

püspök atya 

szavai.  

 

 

Központunk  hat bérmálkozója közül csak egyedül István 

jelentkezett  a zarándoklatra. Így számolt be élményeiről:  
 

2018 április 29-én résztvettem az Egyházmegyei 

Zarándoklati napon. A Szentmis 11 órakor kezdődött a 

Bazilikában. Böcskei László Megyéspüspök buzdító szavakkal 

köszöntötte a kedves testvéreket.  

A főoltár előtt volt felállítva Szent László 

ereklyéje és mindenki tisztelgett előtte. A 

szentmise végén a Szent László iskola 

diákjai vitték körmenetben a Szent ereklyét. 

Én is beálltam a sorba és szép lassan, 

énekelve mentünk a fiatalok, a szerzetesek, 

a pakok, a püspökök, a hívek és a 

Kárásztelki fúvós zenekar. Nagyon szép volt 

és sokat énekeltem. Nagyon örvendek és 

köszönöm Gábor atyának, hogy bevitt engem 

is az ünnepségre és Szerafina nővérnek, 

hogy este hazahozott.  

Csodálatos napom volt! István 

- Am 29. April 2018 fand die 
Wallfahrt der Diözese statt. Unser 
Istvan hat daran teilgenommen und 
erzählte mit großer Freude über 
seine Erlebnisse.

- Es hat die Zeit der Köstlichkeiten 
begonnen. Schwester Rafaella 
kocht mit der Hilfe der 
Jugendlichen Fliedermarmelade.
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                            tünde 

életed 

18-ik 
születésnapja 

kívánjuk, hogy a legszebb, legjobb 

nap legyen és még sok örömben, 

boldogságban legyen részed 

egész életedben! 

 

Ședința inter-disciplinara cu tineri din cadrul casei curcubeului privind programele responsabilitățile, 

problemele survenite în ultimele săptămâni.   

In data de 30.04.2018 

 

   

          

Pregătirea duceți de liliac! 

Chiar dacă este o munca destul de migăloasa totuși 

câtva tineri și au oferit din timpul lor liber sa ne ajute.  Le Mulțumesc! 
 

Fűnyírás 

Április 

utolsó napján 

Központunk hat 

fiataljával 

elmentünk 

Margitára, ahol a 

Szent Antal Idősek 

otthonában 

segítettünk lenyírni a füvet.  

A munka nem volt könnyű, főleg azért, mert nincsenek jó 

szerszámok, de a fiúk nagyon jól helyt álltak 

és három óra alatt szépen megtisztították a 

kertet. 

Köszönöm nekik elsősorban a spontán 

jelentkezést és a jó munkát! Szera n.  


