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

Juhászné Bérces Anikó

A kereszt
Isten fia, ki kereszten
megfeszítve kínlódtál,
Némán tűrve a szenvedést
és az iszonyú halált,
Emberiség bűneiért
magadat feláldoztad,
Örök élet reménységét
mindnyájunknak megadtad.
Legyőzted a gonosz sátánt, s
elhagyva a sírodat,
Híveidnek, hogy higgyenek,
megmutattad magadat.
Mit tehetünk mi hálából,
szól a halk fohász Feléd,
Hisz létünk e földi pályán
keresztúttal is felér.
Minden ember vállát nyomja
kisebb vagy nagyobb kereszt,
S visszük néha botladozva,
mert a súlya nem ereszt.
Kérlek Uram segíts nekem,
adj erőt, hogy keresztem
Terheimmel Hozzád méltón
alázattal viseljem.

Húsvéti készülődések
Mint minden családi házban, Központunkban is
elkezdtük az előkészületeket legnagyobb ünnepünknek a
Húsvétnak a megünneplésére. Talán nem is baj már, hogy a
koronavírus miatt a házba szorultunk be, mert így több időnk
jút, olyan sarkokat is kitakarítani, amelyeket addig halogattunk.
A kis ház lakói nagy előszeretettel segítenek a
nevelőknek a rendrakásban és ha idejük marad a kertbe, a
Fájdalommal értesültünk, hogy az elmúlt
szolárba is kimennek kicsit gyomlálni, besegíteni.
hetekben Istenhez költözött
Délutánonként
Hollandiában a járvány miatt
ügyesen kézimunkáznak.
évek óta kedves jó barátunk
A változatosság kedvéért,
most a párjukat elvesztett
zoknikból készítünk kis
Ard Helvoort Van
nyuszikat. Nagyon büszke
vagyok a kis varró
A jó Isten nyugtassa őt békében és
csapatra!
jutalmazza meg sok jótettét az örök
A nagyobbak is
boldogsággal, csaldjának pedig adjon
besegítenek, amiben csak
vigasztalást a tudat, hogy egyszer majd
tudnak, legtöbb idejüket
viszontlátjuk őt az örök életben!
viszont a telefonjaikkal
töltik.
Lassan itt a Húsvét. Az
a tanácsom ere a hétre, hogy bár
nem tudunk templomba menni,
mégis találunk rengetek
lehetőséget arra, hogy a TV vagy az internet segítségével
belekapcsolódjunk a közös imádságokba, szentmisékbe. Használjuk
ki ezen lehetőségeket és ne feledjük, hogy a közös imának mindig
nagyobb ereje van, mint az egyéninek. Hiszen az Úr mondta: „Azt is
mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a
földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis
ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”
Mt. 18, 19-20
Ezen gondolatokkal szeretnék kívánni, minden gyermekünknek, minden munkatársunknak, támogatóinknak és
mindazoknak, akik szeretettel gondolnak reánk, békés

boldog Húsvéti Ünnepeket! Szerafina n.

Sok szeretettel köszöntjük fel Áprilisban
született ünnepeltjeinket és szívből kívánjuk,
hogy ennél csak szebb és boldogabb
születésnapjuk legyen
1-én Matiz Teréz kolléganőnk
8-án Danca Claudia neveltünk
28-án Kusnyer Krisztina kolléganőnk
Isten éltessen sokáig benneteket jó erőben,
boldogságban, szeretetben!

