
A jó pásztor Dávid zsoltára. 

 Az Úr az én pásztorom, nem 

szűkölködöm. 

 
Füves legelőkön terelget, csendes 

vizekhez vezet engem. 

 
Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet 

az ő nevéért. 

 
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, 

nem félek semmi bajtól, mert te velem 

vagy: vessződ és botod megvigasztal 

engem. 

 
Asztalt terítesz nekem ellenségeim 

szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, 

csordultig van poharam. 

 
Bizony, jóságod és szereteted kísér 

életem minden napján, és az Úr házában 

lakom egész életemben. 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavaszi barifotók 

A jó pásztor törődik juhaival... írja a szentírás, hogy ez 

mennyire igaz, erre a legjobb példa a mi Józsi pásztorunk, aki 

nem hagyott nekem addig békét, amíg el nem mentem 

megörökíteni az újszülőtt bárányokat, hiszen mint mondta, 

nagyon hamar felnőnek és akkor már nem lehet látni, hogy 

milyen aranyosak. Teljes mértékben igazat adok neki, mert 

ezeket a kis bárányokat mindig nagyon jól esik megörökíteni.  

Amikor Józsi megjelent, szinte szaladva mentek hozzá a 

juhok és a bárányok... tudták, hogy kapnak pár finom falatot 

tőle... de tény ami tény. Van egy jó pásztorunk!  

 

                               Szülinapok 
Február 22-én jelentős nap volt Központunkban.  

Nem csak azért, mert főnökünkkel Attillával 

megünnepeltük a 

születésnapját, hanem, mert 

B. Andreát is 

felköszöntöttük 

születésnapján a 

kisházban, szép tortával és 

ajándékokkal. 

Ez uton is kívánunk 

az ünnepelteknek, sok 

örömet és boldogságot 

életük minden napjára. 

 Gyermekláncfű 
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 I .  É V A D  8 .  S Z Á M  

F E B R U Á R  



 

Feri maturandusza 

 

Csütörtökön, február 

21-én Ferinek volt a 

Művészeti Liceumban 

Maturandusza.  

Szociális munkásaink, 

Rafaella nővér és testvérei 

kísérték el őt az ünnepi 

előadásra. 

 

 

 Tavaszi kikapcsolódás és kézimunkák  a nagyváradi önkéntesekkel 

 

A bihar megyei „Naggyá legyünk” önkéntesekből álló szervezet, az elmúlt években már több alkalommal 

is nyújtott segítséget Központunk gyerekei részére, különféle kézműves foglalkozások, játékos tanulás és 

kirándulások megszervezése által.  

Az elmúlt hétvégeken a kis ház gyermekeivel 

nagyon szép kézimunkákat és márciuskákat 

készítettek. 

A sok munkának fárradalmait megjutalmazva, 

február 23-án, szombaton, kirándulást szerveztek a 

ház gyerekei részére, Nagyváradon a játék 

múzeumba.  

A gyerekek nagyon élvezték a különféle játékok 

bemutatását. Érdekes és szórakoztató volt látni a 

régen használt játékokat.  

A kirándulásról így számoltak be páran: 

Zsolt: - Szombaton nagyon jó volt nekünk. Elmentünk Sanyi 

bácsival Nagyváradra, ahol vártak minket az önkéntesek és azután 

bementünk egy múzeumba, ahol sok régi dolgot láttunk, meg mindenféle 

érdekes állatokat. Nekem az tetszett a legjobban, amikor a halálos pókot 

láttuk. Aztán láttunk legókat, de azt szerintem profik rakták össze, mert 

hatalmas dolgok voltak kirakva. Meg láttam egy cuki babát is. Köszönöm 

Sanyi bácsinak, hogy elvitt minket erre a kirándulásra! 

Diana: - Amikor voltunk a múzeumban láttunk legóból kirakott 

várakat és mindenféle játékokat, amikkel régen játszodtak az emberek de 

szerintem még ma is lehetne játszani velük. Nagyon jó volt a kirándulás! 

Miklós: - Amikor szombaton elmentünk múzeumlátogatásra, sok 

minden érdekességet láttunk. Nekem nagyon tetszett az állat kiállítás, mert ott láttunk piócát, aranyhalakat, 

csukacápát, kaméleont, sündisznót, kígyókat és pókokat. Voltunk a játék kiállításon is, ahol olyan játékokat 

mutattak be, melyekkel az 1500-1600-as években játszodtak  a gyerekek. Az a részleg is tetszett, ahol kőből 

voltak kifaragva a különféle állatok. Nagyon érdekes volt az egész kirándulás! Köszönöm a váradi néniknek, 

akik ezt megszervezték és kifizették nekünk!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 8 

a NŐK NEMZETKÖZI NAPJA 

alkalmából, Központunk rajzversenyt hírdet a 

gyerekeknek és a felnőtteknek 

„Köszöntöm a nőket!” címmel. 

A nyertes rajzok készítői egy mozinapot 

fognak nyerni. Hajrá!!! 
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