
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húsvét öröme 
Értékeink, önmagunkhoz s másokhoz való viszonyulási módunknak a kifejeződése, attitűdvilágunk 

megnyilvánulása változik, ha a feltámadás fényében szemléljük létünket. Az a mögöttes értékdimenzió, mely ma 

mindannyiunkat körülvesz, más fényben érzékelhető, ha a húsvétot mint hitünk legmélyebb titkát látjuk. 

Értékeink világát felforgató tény a húsvét. Mert több az ember, mint egy 

mulandó. Jézus mint útjelző nemcsak erkölcsi tanításával, 

példamagyarázataival értékhordozó, hanem a szenvedésvállalással, kitartásával 

is megmutatta, meddig mehet el az ember, feltámadásával pedig 

mindannyiunkat a remény értékhordozóivá avat. Keresztényként szilárd 

értékekre kell építenünk: a remény, a hit, a szeretet értékeire.  

Önmagunk és másokhoz való viszonyulási módunk a remény, a 

feltámadás tényszerűségének központi mozgatója húsvét. A húsvét menedék, 

kibúvó, megnyugvást hozó érzés, öröm lehet sokak számára. A feltámadás 

valóság, nem érzés. Ha a Feltámadott életében 

akarok egykor osztozni, akkor életemet úgy 

kell alakítanom, hogy az a keresztény 

értékeket hordozza.  

Sokszor túlburjánzottnak tűnik az 

a gondolatkavalkád, mely a húsvétot 

övezi. Ezt mi is gyakran gazdagítjuk. 

Ha a feltámadást szemléljük, észrevesszük, mennyire egyszerű az első tanúk 

hitvilága, tiszta, s örömhordozó. Talán pont ebben az örömben van húsvét 

legmélyebb üzenete.  Fábián Róbert  

 

A Húsvéti szent időben számomra az volt a legszebb, hogy a szent 

három napon résztvettem. Igyekeztem átélni a mi Urunk 

kínszenvedését. Amikor nagycsütörtökön nagypéntekken és 

nagyszombaton részt vettem a szertartásokon, úgy éreztem, hogy  

teljesen kikapcsolodok. Hisz tudtam, hogy ezen a szent három napon 

velem lesz az Isten. Nagypénteken amikor a templomban a 

keresztleleplezés volt, akkor éreztem mintha az Úr Jézus ott lett volna és 

megszólított minket. 

Nagyon jó érzés volt részt venni ezeken a különleges napokon. Ettől lett 

értékes és szép Húsvét  ünnepe számomra. István 

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

     14 szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



Sok szeretettel köszöntjük 

április 8-án 

Danca Claudiát 

18-ik születésnapja 

alkalmából 

Sok örömet, boldogságot 

kívánunk felnőtt életébe!!! 

 

Az én Húsvétom 

 Húsvétkor voltunk templomban és 

nagyon szép volt a  mise minden nap. 

Hétfőn a nővér is eljött a misére és az volt a 

jó, hogy nagyon szépen énekelt. 

A mise után Szera nővér kiosztotta 

nekünk a nagybőjti rajzokra a díjjakat. 

Mindenki kapott valami finomat. István egy 

csoki nyuszit, Andi egy csoki bárányt, 

Sergiu és még mások egy-egy szivecskés csokit vagy más édességet kaptak.  

A díjjak kiosztása után a fiuk meglocsoltak minket, mert azt mondta nővér, hogy 

ez a szokás. Mondtak nekünk verset és jókat nevettünk. A legszebb verset szerintem 

Miklós mondta. Mindenki kapott csokitojásokat. 

 A maradék csokitojást aztán mi a lányok eldugtuk az udvaron és a fiuk meg 

kellett keressék. Nagyon igyekeztek mindent megtalálni.  

Jó volt ez a szórakozás! Zsanett 

 

A nagybőjti rajzok 

díjjazásának eredménye 

A lelki írás kategóriában: 
I. István 
II. Andrea 

A rajz kategóriában: 
I. Sergiu 
II. Gabriella és Miklós 
III.  Zsanett és Ilie 
IV. Crisztina és Zsolti 

Az elbírálást a nagyváradi Vincés nővérek végezték el és a díjjakat 
is nekik köszönhetjük. 

 
Húsvétkor 
 Nekem nagyon tetszett, amikor meglocsoltuk a lányokat. 
Utána hátra mentünk az udvarra, ahol a lányok eldugták a 
tojásokat és mi meg kellett keressük. Ez nekem nagyon tetszett! 
Szeretném megköszönni nővérnek, hogy ezt a meglepetést 
megszervezte nekünk és eljött velünk ünnepelni! Roli 


