
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

Jótékonysági Konzert 

Központunk javára 

 

   Október 10-én 

ismét csodaszép 

melódiák 

csendült fel a 

Melk-i Apátság egyik legszebb termében, a Koloman teremben. 

 Régi, kedves támogatónk Michael Schade tenor úr és 

Christoph Hammer zongoraművész szólaltatták meg a 

nagyérdemű közönség előtt  Franz Schubert: Téli utazás  című 

csodálatosan szép darabját.  

 Mivel ezen koncert bevételét Központunk fenntartására 

ajánlották fel, szeretnénk kifejezni Szentjobbról is hálás 

köszönetünket 

mindazoknak, akik e 

koncert 

megvalósításán 

fáradoztak, 

támogatóinknak,  

különösképpen a 

házigazdának Georg 

Wilfinger Apát 

úrnak, a zenészeknek 

és mindenkinek, aki 

nagylelkű 

adományával 

támogatott minket!  

 

Október 18-án Központunk Gyerekei is csatlakoztak azon 

imalánchoz, mely 2005-ben Karakaszból (Venezuela) indult: 

„Egymillió gyermek együtt imádkozza a rózsafüzért” nevű 

kezdeményezés. Ennek  ötlete Szent Piótól származik, aki szerint 

„ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg 

fog változni”. 

Kegytemplomunkban délután 

négy órakor gyűltünk össze 

pár  lelkes gyerekekkel a helyi 

Cserkészekkel és vezetőikkel: 

Seres Ibolyával és fiával 

Martinnal, egy igazán szép 

imacsokrot adtunk át együtt 

mennyei Édesanyánknak.  

Kértük őt, járjon közben szent 

Fiánál, hogy a világban béke 

legyen és megszünjék a 

jelenlegi békétlenség 

legnagyobb forrása, a járvány. 

         Nagyon büszke vagyok 

Központunk gyerekeire, akik 

résztvettek ezen imacsokor 

elkészítésében. Szera n. 



A gyerekek beszámolói az imaláncban való részvételről: 

- Számomra nagyon jó érzés volt tudni, hogy a világ sok 

országában, egymillió gyermekkel együtt imádkozhatok a 

békéért. Én azt kívántam a templomban, hogy múljon el a 

vírus, hogy tudjunk menni fociversenyekre és futóversenyre. 

Az is jó volt, hogy Isten közelében voltunk és beszélhettünk 

vele. Azt hiszem még eddig soha nem mondtam el ennyiszer az 

Üdvözlégyet... de tudom, hogy nem hiába tettem, mert Isten 

meghallgat minket. R. Zsolt (12) 

- Nekem azért tetszett ez a rózsafűzér ima, mert a mikrofonba mondtuk 

és mindenki hallotta a hangunkat. A legjobban az tetszett, hogy minden 

ima után meggyújtottunk egy gyertyát és a végén a templom teljesen ki 

volt világítva a sok gyertyától. Ez nagyon szép volt, olyan volt mint a 

menyországban. R. Diana (10) 

- Nekem nagyon tetszett, amikor meggyújtották a gyertyákat. Az is jó 

volt, ahogy egymás után imádkoztunk és mindenki mondott, vagy 

Miatyánkot, vagy Üdvözlégyet. Köszönjük nővérnek, hogy megszervezte 

ezt a imadélutánt nekünk és a papbácsinak, hogy együtt imádkozott 

velünk. Nagyon jó volt ez az érzés, hogy mi is tehetünk valamit a 

világért. K. Roli (10) 

- Nekem nagyon jó érzés volt együtt imádkozni és szuperek voltak a 

gyertyák, ahogy mind több és több égett. Gondolom a többieknek is 

tetszett. Köszönöm Nővérnek, hogy eljött Váradról velünk imádkozni és 

megszervezte ezt a napot, hogy együtt tudjunk imádkozni a világon sok 

más gyermekkel. K. Zsanett (10) 

 

- Nagyon jó érzés volt tudni, 

hogy avilág különböző 

országaiban egymillió 

gyermek közül én lehetek az 

egyik, aki a békéjért 

imádkozik. Nagyon örültem, 

hogy résztvehettem és kérem 

a jó Istent, hallgassa meg a mi 

imánkat!  B. Miklós (14) 

 

SZENZÁCIÓ 

Október 13-án 

PALACSINTAEVŐ versenyt 

szerveztünk a Tarka Kövek Házában lakó gyerekek részére. Az ötlet a gyerekektől származott, a szenzáció 

pedig az, hogy a palacsintát Sari néni, a szociális munkásunk sütötte, aki félretéve a sok papirmunkát e napon  

kimondottan csak a gyerekek kedvében járt. Miklós szerint a palacsinta evő verseny egy nagyon jó ötlet volt, 

mert kedvére ehetett annyi palacsintát, amennyit csak bírt. Ő volt az egyik győztes. Diana is a gyűztesek között 

volt, detulajdonképpen itt senkinek sem volt vesztenivalója, mert mindenki kedvére megtömhette pocakját a 

finomsággal és mellette meg jól szórakoztunk! 

Nagyon szépen köszönjük Sari néninek ezt a kellemes meglepetést, a több órás palacsinta sütést és nem 

utolsó sorban a lelkesedését, amivel mindenkit magával ragadott! 

 

  


