
 

 

  

 

 

 

 

 

Mindenkinek, akik 

szetetettel gondolnak ránk, jótevőinknek és 

támogatóinknak,                                                    

kívánunk egy Békés, Boldog Új Esztendőt! 
 

Az új évet ugyanolyan boldogan kezdtük, mint mindig. A kicsik nagyon 

megörvendtek a hónak, amely lehetőséget bíztosított, hogy elővegyék a 

szánkót és kicsit csúszkálhassanak a jégen. A vakáció hosszú napjai nagyon 

hamar elteltek és lassan készülünk az újabb iskolai hónapokra.  

 

 

 

 

 

 

 

Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 



Hírek, infók: 

- December végén a 

Gyermekvédelem utasítására B. 

Lajos sürgösen át lett helyezve 

Nagyváradra. A Családháznál 

így megüresedett helyét Darius 

vette át.  

 

- Januárban elköszönünk három  

munkatársunktól: Babi, Magdi 

és Zsuzsától. Mindhárman 

nagyon sokat tettek az évek 

során Központunkért. 

 Hálásan köszönjük minden 

munkájukat, fáradozásaikat, 

hhogy nagyszerű munkatársaink 

voltak! Szívből kívánjuk, hogy 

az új élethelyzetükben is 

legyenek boldogok és találjanak 

megértő, szerető emberekre 

bármerre is mennek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Január  13-án kezdődik az 

iskola, amely a tavaszi 

vakációig aprilis 4-ig nem sok 

pihenést fog biztosítani. 

Kívánunk a gyerekeknek jó 

felkészülést és sok sikert az 

újabb félévhez. 

 

- Január 18-án szervezzük meg 

Központunk nagy kirándulását a 

hegyekbe. Mivel ez egész napra 

szól és minden gyermeket érint, 

jó előre fel kell készüljünk rá.  

Az elmúlt évből okulva, 

reméljük senki sem fog tenisz 

cipőben és vékony tréningben 

megjelenni a szánkózáson.  

De ki tudja, talán vannak akik 

így szeretnek a hóban 

ugrabugrálni. 

 

- Sokan jelezték, hogy 

szeretnének az idén a 

Központban is farsongolni. 

Lehet jönni az ötletekkel. 

 

Házszentelés 

 
 Az elmúlt 

évekhez hasonlóan, 

ebben az évben is 
eljött Majernyik 

Mihály atya, 

megszentelni 

Központunk házait. 

A Szivárványház 

lakói január 7-én a 

kápolnában 

fogadták a 

tisztelendő urat, aki Isten áldását hozta el a házra és annak minden 

lakójára.  

Pár „okostojás” megjegyezte, hogy nem látja értelmét a házszentelésnek... 

Az ő kedvükért hadd magyarázza meg Fehérváry Jákó bencés szerzetes, 

teológus a házszentelés hagyományát. 

„Békesség e háznak! És minden lakójának!” – 
szól a köszöntés vízkereszt táján, amikor 
keresztény családoknál lakásszentelést 
tartanak. Mire való ez a szokás, miért jó 
házszentelőt tartani? A házszentelés az 
úgynevezett szentelmények körébe tartozik: 
olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák 
ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és 
előkészítik lelkünket annak befogadására 
különböző élethelyzetekben. A közös ima, 
amelyben az erényes családi életért és a 
gonosz cselvetéseinek távoltartásáért is 
könyörgünk, már megteremti azt a légkört, 
hogy Isten lakást vesz, és működik közöttünk. 

Azután a vízkereszti liturgiában megszentelt 
vizet hinti a pap vagy a családfő a ház vagy 
lakás minden egyes helyiségébe. Mi ennek az 
értelme? Miért nem elég csak mondjuk a 
nappaliban hinteni a szenteltvizet? Egyfelől 
persze, hogy elég lenne. Ám azzal, hogy 

ilyenkor végigjárjuk a házat, átélhetjük, hogy Isten szerető figyelme az otthon 
minden szegletére kiterjed, nem marad rejtve előtte semmi az életünkből, és a 
legelemibb szükségleteink is fontosak a számára. Ő betölti a családi hajlékot. 
Betölti közös életünket. Semmi sem idegen számára belőle. Hiszen emberré lett, 
egy lett közülünk! 

Végül, a szentelés befejező gesztusaként a bejárati ajtó szemöldökfájára felírják 
az évszámot, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: 
„Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”. Ez a 
néhány betű egész évben, nehéz és szép pillanatokban, örömben és gyászban 
emlékeztethet arra, hogy Krisztus áldó keze minden körülmények között otthonunk 
felett van. Ez talán abban is segíthet, hogy döntéseinkben, otthoni 
viselkedésünkben, bűneinkből való felállásunkban tudjunk kihez igazodni. Hiszen 
Ő nem hagy el bennünket. 


