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ADVENTRE HANGOLÓDVA 

Az  elmúlt hét végén, december 1-én volt megtartva 

Központunkban a Vezetőtanács gyűlése. E kiemelkedő napon 

a résztvevők főleg a Központ múltját tekintik át,  de ilyenkor a 

jövő tervei is napirendre kerülnek. A gyűlésen résztvettek 

Vezetőtanácsunk tagjai: Georg Wilfinger Apát úr, Reinhard 

Koller Vezetőtanácsunk Elnöke, Karl Donabauer,  Peter 

Zidar, Ft. Rajna József Caritas Igazgató és első alkalommal, 

mint a falu plébánosa felvételt nyert a Vezetőtanácsba Ft. 

Májernyik Mihály Szentjobbi Apát. Betegség miatt sajnos 

nem lehettek jelen Karl Netelberger úr és Dr. Adalbert 

Földes. Nekik ez úton is kívánunk jobbulást és Isten 

segítségét minden napra! 

A gyűlés keretében az elmúlt év helyzetét ismertette 

Soos Attila  igazgató,  a büdzsét ismertette Kozma Enikő 

igazgató és jómagam a programokról, a projektekről, valamint 

a minket támogató önkéntesekről tartottam beszámolót. 

 

A nap lezárásaképpen a kápolnában 

gyűltünk össze, ahol szentmise 

keretében az Apát úr megszentelte 

az adventi koszorút, majd közösen  

meggyújtottuk az első adventi 

gyertyát és ráhangolódtunk 

énekekkel, imákkal az adventi időre. 

Jó volt így együtt lenni, családias 

légkörben. Mondhatnánk, „mint a 

régi szép időkben”...  Ez nagyon jól 

esett sokunk lelkének!  

       
      
    

      
        

      
  

      
     

     
     

     
     
      

   
      

      
       
     

       
      

     
     

      
 

        
      

      
       

      
     

       
     

   
 
Herzlichen Dank unseren Gästen für die 
große Unterstützung und Fürsorge. Wir sind 
sehr dankbar für ihre Aufmerksamkeit, für 
ihre Zeit, die sie mit uns und für uns 
verbringen und nicht zuletzt für die vielen 
Förderungen und Sachspenden. Sr. Serafina

- Am vergangenen Wochenende, am 1. 
Dezember hat die Vorstandsitzung unserer 
Stiftung stattgefunden. An solchen Sitzungen 
wird über die vergangenen Tätigkeiten 
berichtet und Zukunftspläne werden 
diskutiert. An der Sitzung haben die Vor-
standsmitglieder Abt Georg Wilfinger, Oberst 
Reinhard Koller Vorstandsvorsitzender, Ök.-
Rat Karl Donabauer, Diakon Peter Zidar, Pt. 
Josef Rajna, Direktor der Caritas Catolica 
Oradea und als Gast der Pfarrer Mihaly 
Majernyik, Abt von Saniob teilgenommen. 
Entsculdigt waren: Bischof Laszló Böcskei 
und wegen Krankheit Herr Karl Nestelberger 
und Herr Adalbert Földes, der Vizevor-
sitzende der Stiftung. Ihnen wünschen wir 
gute Verbesserung und Gottes Hilfe für jeden 
Tag!
Zum Abschluss des Tages, hat Abt Georg in 
der kleinen Kapelle des Sozialzentrums eine 
Messe zelebriert. Im Rahmen der Messfeier 
hat Abt Georg die Adventkränze geweiht, die 
Kinder haben die erste Kerze am 
Adventkranz angezündet und mit Gebeten 
und Liedern haben wir uns auf die 
Adventszeit vorbereitet. Das hat unseren 
Seelen sehr gut getan.



December 7-én 

bubuj lajos  
December 7-én 

Bódis lászló  
December 9-én 

dankó róbert gyerekeknek 
December 6-én 

 fábián anna kolléganőnknek 

kívánunk 

Köszönet Cserkúti Eszter asszonynak és 

családjának, akik az elmúlt héten  

Budapestről  9 zsák teljesen új ruhát 

adományoztak Központunk gyerekei 

részére. Melegítők, kardigánok, cica 

nadrágok... mind olyan holmi, amit a 

gyerekek viselni tudnak.  

Hálásan köszönjük az adományt és 

köszönjük Ft. Barta Szabolcs lazarista 

atyának is a szállítást és a közbenjárást a 

mi érdekünkben. 

Köszönjük 

vendégeinknek a sok 

támogatást, a törődést! 

Nem tudjuk eléggé soha 

meghálálni azt a sok 

jóságot, amelyben minket 

részesítenek. Mélységes 

hálával tartozunk, mert 

elhalmoznak minket a 

figyelmükkel, az idejükkel és nem utolsó sorban anyagi 

javakkal.  

Köszönünk mindenkinek mindent!!! Szerafina 

nővér 

 

 

Színházban 
 December másodikán 

pár ügyes gyerek abban az 

örömben részesült, hogy a 

„Legyünk naggyá” 

önkéntesei bábszínházba 

hívták őket Nagyváradra.  

A napról Diana 

eképpen számolt be: - 

Nekem nagyon tetszett a 

színházban. Megnéztük az Apolodor című mesét, és az Apolodor egy 

pinguin volt volt aki barátokat keresett és sokat 

lehetett nevetni, mert nagyon vicces volt. 

 

Készülnek a karácsonyi díszek 

  Sok köszönet mindazonak, akik az 

elkészítésükben fáradoznak! 
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