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

Gyerekek beszámolója a
karanténból

Uram, eléd hozzuk
betegeinket vigasztalásért
és gyógyulásért
fohászkodunk. Legyél
közel a szenvedőkhöz,
főleg a haldoklókhoz.
Vigasztald a
szomorkodókat.
Adj bölcsességet és ergiát
az orvosoknak, kutatóknak;
erőt minden nővérnek és
betegápolónak ehhez a
különösen nagy
terheléshez.
Imádkozunk mindazokért,
akik szenvednek a pániktól.
Mindazokért, akiket legyőz
a félelem.
Imádkozunk a viharban
békességért, tisztánlátásért.
Imádkozunk azokért, akik
nagy anyagi károkat
szenvednek, vagy ettől kell
tartaniuk.
Jóságos Atyánk, mindenkit
eléd hozunk, akiknek
karanténban kell lenniük,
magányosak és senkit nem
tudnak átölelni. Töltsd el
szívünket békéddel.
Végül kérünk azért, hogy
ez a járvány
visszahúzódjon, a számok
csökkenjenek, újra minden
a régi lehessen.
Tégy minket hálássá
minden egészséges
napunkért.
Ne engedd, hogy
elfelejtsük, hogy az életünk
ajándék. Hogy egyszer meg
fogunk halni és nem tudunk
mindent kontrollálni.
Bízunk Benned.
Köszönjük! Ámen!
Összeállította D. Claudia

Zsolti: - A karantén nem is olyan
rosz itt nálunk, mert nekünk
sokkal jobb, mint a
tömbházakban lakó gyerekeknek.
Mi ki tudunk menni az udvarra. Tudunk játszani a friss levegőn. A legszuperebb
az, hogy sütöttünk pillecukrot és volt amikor a vacsorát is mi sütöttük meg a
tűznél.
Mikivel bokszzsákot is
készítettünk és nővér segített
összevarrni. Az is szuper jó,
mert lehet jól püfölni. Tíz év
múlva ha visszaemlékezek erre
a napra, csupa szép emlékem
lesz és nem felejtem el azt
amikor Anci néni megviccelt
engem.
Diana: - Számomra
az volt a legjobb,
amikor tollasoztunk
Dáriuszékkal, meg a görkoris játékok.
Amikor pillecukrot sütöttünk a tűznél és
ehettünk amennyit akartunk. Érdekes volt
a Húsvét is, mert
nővér szép
asztalt terített nekünk és amikor volt a locsolás, akkor
a fiuk vízzel priccoltak le minket. Minden nap volt
valami érdekes és nekem az is nagyon tetszik, hogy
mi készíthetjük el a reggelit és már tudok tükörtojást
sütni.
Roli: - Nekem az volt a legjobb, amikor a tűz mellett
szalonnát és kolbászt sütöttünk és nagyon finom
hagymát és salátát készítettünk melléje. Az is érdekes
volt, hogy mi magunk varrtunk babákat, meg sok
érdekes fonást tanultunk meg. Szuper jó volt az
akadályverseny az
udvaron, amikor
mindenféle próbán
kellett átmenni.
Köszönöm Anci
néninek, hogy
vállalta hogy velünk
legyen és nővérnek,
hogy ilyen jó
programokat
szervezett nekünk!

Zsanett: - A karantén alatt sok érdekes dolgot
csináltunk. Minden nap volt valami szép.
Tetszett, amikor együtt voltunk és játszodtunk az
udvaron. Megtanultunk babát varrni és minden
részét mi készítettük el. Ez nagyon hosszú munka
volt de megérte, mert lett egy szép babánk.
Barátság karkötőt készítettünk érdekes fonással.
Készítettünk ajándék dobozokatis. Amikor
megnövök szívesen gondolok majd vissza arra,
hogy mennyi jót tanltam Anci nénitől és
Szerafina nővértől. Örvendek, hogy ők velünk
voltak az
elmúlt
hetekben!

B. Andi: - A karanténban sok érdekes dolgot
csináltunk. Nekem a
szalonna sütés és a
pillecukor sütés
volt a legszebb.
De az is tetszett,
amikor mind
együtt játszodtunk
és mindenki jól
érezte magát.
Én segítettem
mosni, teregetni és az ágyneműk összehajtogatásában
is.
Hatalmas LIKE-ot nyomtunk a pénteki
süteményre. Nagyon szépen köszönjük a
konyhásoknak, hogy gondoltak ránk így a
karantén első felének a végén! Még Dariust is
sikerült kicsalni az odujából a finom tortával.
Sok köszönet mindenkinek, akik az
elmúlt hetekben összedolgoztak, hogy a
Központban minden rendben és az állami
előírásoknak megfelelően működjék!!!
Kívánunk sok szép közös élményt és
csodálatos napokat mindazoknak, akik az
elkövetkezendő napokban dolgoznak és várjuk a
beszámolókat!
Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik a határon túlról gondoltak ránk! Külön köszöntjük
Georg Apát urat, akinek a napokban névnapja volt és nagyon örvendtünk a
videónak, amit elküldött nekünk! Köszönjük Péter Zidar úrnak a bíztató
szavait, valamint Karl Donabauer úrnak is, hogy mindig visszajelez nekünk
és bátorít minket ezekben a napokban. Köszönjük, hogy gondolnak ránk!
Külön köszönet a Margitai Schek családnak, Miklós keresztszüleinek,
akik megajándékozták a Tarka Kövek házát a sok örömet hozó pillecukorral,
gyümölcsökkel, édességgel. Isten fizesse mindenki hozzánk való jóságát!
Szerafina nővér

