
 

 

 

 

Kreatívitással 

virágvasárnapon 
A nagyhét kezdete a 

húsvét előtti vasárnap, amit 

virágvasárnapnak hívunk. Jézus 

ekkor vonult be Jeruzsálembe, az 

emberek pálmaágakkal, ujjongva, 

örömmel fogadták. A mai keresztények nagy része 

virágvasárnap körmenetekkel szokott erre emlékezni, ez 

azonban ebben az évben a járvány miatti rendeletek miatt 

elmaradt. Helyette  központunk gyerekeivel úgy készülünk 

ebben az évben az ünnepre, hogy felelevenítjük Jézus szenvedésének mozzanatait.   

NAGYBŐJTI KREATIVITÁS nevet adtam, annak a kihívásnak, melynek keretében a gyerekek és  

fiataljaink  versben, rajzban, személyes élmények elmesélésében tehetnek 

tanúságot Jézus Krisztus iránt érzett szeretetükről, hálájukról, amiért értünk,  

mindannyiunkért szenvedett.  

Nagyon szép és megható rajzok, írások érkeztek a lapunkhoz. Mindenki 

igyekezett egy-egy megragadó képet, kis rajzot találni, amelynek 

alapján kifejezhette, megeleveníthette Jézus 

szenvedésének történetét. Igazán felemelő volt 

végignézni a munkákat! 

Köszönöm minden 

gyereknek és fiatalnak, 

akik ezen szép munkákat 

elkészítették!  

 

Kívánom, hogy 

Jézus szenvedése, 

töltse be hálával 

szívünket ezen ünnepen! Így Húsvét  

ünnepére egészen biztosan megtelik otthonunk 

örömmel és békességgel!!! Szerafina n. 

 

Jézus szenvedése 

 
Jézus szenvedése a mi életünk legnagyobb 

ajándéka. Élünk és élni is fogunk, mert Jézus 

megmentette a mi lelkünket. Te vagy Jézus a 

legnagyobb kincsünk! 

Jézus az Élet és a Föld Királya! Amikor egy 

csillag fénylik, tudjuk, hogy te ott vagy jelen, de a 

mi szívünkben is velünk vagy, mert élsz Jézusom. 

Jézus, aki értünk olya sokat szenvedtél, 

kérünk bocsásd meg a mi bűneinket!  
    Sz. Andrea gondolatai 

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

     13 szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilie gondolatai 

 

Élménybeszámoló  

egy lelkinapról 
 

2021  Március 26-án a Nagyváradi Római Katolikus Teologiai Liceum 

iskola kápolnájában  Böcskei László Megyéspüspök úr szentmisét mutatott 

be. Ezzel a szentmisével kezdődött  el a lelkinapunk. Sajnos én csak az 

interneten keresztül tudtam bekapcsolódni, de így is sok szép élményben volt 

részem. 

9.00 órától ft. Pék Sándor atya egy történetel indította a lelki munkát, 

mely után csopotokra voltunk osztva. A csoporton belül megbeszéltük, amit 

hallottunk Sándor atyától. 

Ez után következett az a feladat, amelyben a virágvasárnapról 

beszéltünk, majd ft.  Szabó Ervin Atya képekben bemutatta a pasiót, ami igen 

meghatott engem és egy kicsit a lelkemig  hatolt. Nagyon szép volt,  ahogy az atya elmagyarázta nekünk a pasiot.   

12.00 orától az  iskola udvarán volt  a keresztút, amelyet a kisebb 

osztályok végeztek el, mi csak az interneten keresztül bekapcsolódtunk. 

Számomra ez a nap egy 

csodálatos lelki élmény volt! 

Köszönjük ezt a napot a 

tanárnőknek,  Szabó Ervin 

Atyának  és Pék Sándor 

Atyának, akik elvállalták, hogy 

lelkileg támogatnak minket 

ezen a napon.  K. István 


