
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

Biblia tábor 
 

Június 13-17 között  Biblia tábort 

tartottunk központunk gyerekei részére a Szivárványházban. Ez a tábor most sokkal kisebb volt, mint amikhez 

az elmúlt években hozzászoktunk. Nem tudtunk meghívni idegen gyerekeket és a helyszín is a megszokott 

maradt. De mindenek ellenére, a tábor végén megállapítottuk, hogy talán ez volt egyik legbensőségesebb lelki 

programunk. A gyerekek ismerték egymást, de a lelki témák 

mindenkinek új kihívásokat tartogattak és ez tette a tábort annyira 

érdekessé számukra. 

A tábor minden napján egy-egy bibliai kiváltságos 

személlyel ismerkedtünk meg. Megpróbáltuk magunkat az ő 

helyébe képzelni, dramatizáltuk a róla szóló szentírási részeket. 

Átéltük a helyzetét. Ebben nagy segítségünkre volt Módi Blanka 

Vincés nővér, aki a Kett pedagógiát alkalmazva életközelbe hozta 

a bibliai helyszíneket. 

Különleges élménye volt a tábornak, hogy megérkeztek az új 

énekeskönyveink: Dicsérem Neved 1-5 kötete, összesen 50 

énekes könyv,  melyeket az osztrák Biblia Projektcsapatának 

támogatásával sikerült megvásároljunk  Központunk részére. Ez 

uton is sok köszönet Guenter Bergauer úrnak és a Projektgruppe 

Bibel nagyvonalú támogatásának! A biblia táborban ugyanis,  

azokat a bibliákat és énekes könyveket használtuk, amelyeket 

mind az ő támogatásukkal sikerült beszerezünk ebben az évben. 

Hálás köszönet mindenért! 

A gyerekek nagyon élvezték ezt az időutazást. 

Élményeikről szívesen számoltak be: 

 

 



Zsolti: - Nekem nagyon 

tetszett a biblia tábor. Őszintén 

szólva inkább azért akartam a 
táborba jönni, hogy ne 

unatkozzak a házba. De minden 

nap tanultunk valami érdekeset 
és megérte, hogy együtt legyünk. 

A bibliai személyek közül, 

nekem a Sámuel apukája Elkáná 

tetszett, mert ő akkor is nagyon 

szerette a feleségét Hannát, amikor ő nem tudott neki gyereket szülni. 

Minidg kitartott a családja mellett. 
Szeretném megköszönni a nővéreknek ezt a hetet, mert sok örömet 

szereztek nekünk!  

 
István: - Az elmúlt héten egy örömteli tábort szerveztek nekünk 

Blanka nővér és Szerafina nővér. Minden nap különleges 

programokkal vártak minket. Nekem nagyon tetszett az, amikor 

kialakítottunk egy nagy szívet és mi is kaptunk egy-egy kis szívet, 
amit kidíszítettünk olyan szépre, mint amilyen szép szívvel várta 

Izsák az ő választottjának Rebekának érkezését.  

Nekem nagyon tetszett minden program. Az is nagyon 
meghatott, amikor Námánnak, a leprásnak a 

gyógyulásáról olvastunk. Istennél semmi sem lehetetlen! Szera nővér azt 

mondta, hogy a szentgyónásban nekünk is lehetőségünk van teljesen 
meggyógyulni lelkünk leprájából. Kért minket, hogy ne hagyjuk el a 

templomot és higgyünk erőssen a jó Istenben, aki mindig mellettünk 

van és segít nekünk. 

 
Sz. Andrea: - Hétfőn kezdtük el a tábort és miután tanultunk 

egy új éneket, Blanka nővérrel érdekes feladatokat oldottunk meg. 

A legjobban az tetszett, amikor mindnyájan behunytuk a 
szemünket és amikor valaki megérintett, akkor kinyitottuk és 

láttuk Jézus arcát magunk előtt. 

Az is tetszett, amikor mint Námán beálltunk a vízbe és akkor 
jó tulajdonságokat mondtak rólunk a többiek.  

Nekem minden nap nagyon tetszett. Köszönöm Blanka 

nővérnek, hogy velünk volt ezen a héten! 

 
Miklós: - Én nagyszerűen éreztem magam a táborban. Sok mindent tanultam ezekben a 

napokban. Például azt, hogy ne kürtőljem szét mások hibáit, hanem inkább segítsek. Nagyon nagy 

élmény volt a feladatokban részt venni. Külön örvendek, hogy megérkeztek az új énekes könyveink és már volt alkalmam 
furulyázni belőlük.  

Mindent köszönök Blanka és Szerafina nővéreknek, mert jó volt velük lenni ezekben a napokban. 

Nekem a kedvenc bibliai személyeim Ézsou és Jákób voltak, mert az ő viselkedésük olyan egy kicsit, mint az én és a 

Zsoltié. Mi is sokszor összeveszünk de a végén mégis kibékülünk. 
 

Ilie: - În 

tabăra de 
biblie a fost 

foarte bine. 

Ne-am distrat, 
am avut multe 

jocuri 

interesante. Am 

învățat despre 
diferite personaje biblice. Cel mai mult mi-a plăcut persoana lui 

Isac.  

Le mulțumesc suroriilor Blanca și Serafina pentru această 
săptămână și mă bucur foarte mult că am sărbătorit împreună 

ziua mea de naștere. Mulțumesc și lui Marici, pentru tortul 

minunat pe care mi-a pregătit! M-am simțit minunat de ziua 
mea! 

 



 

Mentálhigiéniás délután!!! 
 

2020 július 14-én kedden ,ahogy Szerafina nővér oly találóan meghírdette ,,központunk 

munkacsapatának felüdülése céljából” sor került az immár hagyományossá vált mentálhigiéniás délutánra, 

amely a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel most kissé rövidebbre, és helyhezkötötten zajlott. 

A délután során 

Hegedűs Ilona és Nagy 

Andrea, a nagyváradi 

Karitász munkatársai 

bemutatták a Docat című 

könyvet, amely a Katolikus 

Egyház társadalmi tanítását 

mutatja be különböző 

témákat feldo  lgozva és 

boncolgatva, mint pl. a 

szeretet, a munka mint 

hivatás, a család, a 

környezet stb.  

Ferenc pápa e könyv által arra próbál rávilágítani, 

hogy mit kell tennünk azért, hogy magunkat, 

környezetünket jobbá tegyük ebben a mai kegyetlen, 

önző világban. 

Szeretném idézni a könyvből Ferenc pápa szavait 

,,Terrorral és erőszakkal teli földünket csak a szív 

megtérése tudja emberibbé tenni. Ez pedig türelmet, igazságosságot, 

önuralmat, párbeszédet, megvesztegethetetlenséget, az áldozatokkal, a szegényekkel és a legszegényebbekkel 

való szolidaritást, korlátlan önátadást és a másikért való szeretetet jelent”. Szívleljük meg mindannyian a 

pápa szavait felekezeti hovatartozástól függetlenül. 

A könyv Szerafina nővérnek köszönhetően mindenki számára hozzáférhető, ugyanis 4 példányt rendelt a 

Központunk részére, a házak, a konyha kaptak 1-1-et, 1 pedig a kápolnában marad. Ajánljuk mindenki 

figyelmébe. 

 

A délután a könyvbemutató után a szokásos 

mókázással, játékokkal folytatódott, amelyek célja a 

csapatmunka erősítése. Szemmel láthatóan mindenki 

nagyon jól érezte magát. A program sütizéssel zárult, 

amelyet köszönünk a konyha munkatársainak. 

Nagyon szépen köszönjük Szerafina a 

szervezést és levezetést, hogy foglalkozol mentális 

egészségünkkel is. Ezekben a kérdésekkel, káosszal 

teli napokban erre mindannyiunknak nagy szüksége 

volt, van.  

R. Emese Szociális Munkás 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


