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

Az

Áldott adventi időszakot!!!

adventi időszak
gondolatait
Központunk gyermekei
írják számunkra

Kokovecz István 18 éves fiatalunk adventi üzenete
Számomra az Advent egy különleges idő. Jó alkalom arra, hogy kicsit elvonuljak és
magamba nézzek, változtassak a rosz szokásaimon.
Szerintem ilyenkor az emberek egy kicsit jobban magukba néznek és egy kicsit elgondolkodnak
azon, hogy mit is jelent számunkra az advent. Mit hozz nekik az advent?
Nekem az advent egy nagyon szép időszak, megelőzi a karácsony fényes ünnepét. A csend felkészít
arra, hogy örömmel tudjunk ünnepelni. Hiszen az advent és a karácsony nem csak arról szól, hogy
elmegyünk egyett szórakozni, hanem arról, hogy egy kicsit magunkba nézünk, változtatunk
mindazon amiben nem vagyunk jók és elgondolkodunk azon, hogy mivel is tehetnénk szebbé a
környezetünkben élő emberek életét.
Amikor minden mise elején meggyújtsuk az első adventi gyertyát a koszorún, olyankor
szembesűlűnk azzal, hogy Ki is fog megszűletni számunkra.
Sokszor tapasztaltam egyes teplomokban, hogy
amikor az első gyertyát meggyújtják abban a
gyertyalángban olyan, mintha ott lenne az Úr Jézus
arca...az az arc, ami a szegény ember arcát is
jelképezi....
Én ebben az adventi időben szeretnék többet
imádkozni a szegényekért, a nyomorultakért, az
utcán levőkért és mindazokért, akiknek nincs
meleg otthonuk.
Jó lenne, ha ez a gondolat mindenkihez eljútna a
világban és azok akiknek sok otthonuk van,
adnának belőle egyet a nincsteleneknek.
Adventi felhívás Központunk
Központunk részére pedig azt kívánom, hogy nem
gyermekei részére!
csak testileg, hanem lelkileg is készüljünk a

Készíts egy festményt, rajzot arról,
hogy szerinted mit éltek át
József és Mária miközben
Betlehem felé vándoroltak!

karácsony megünneplésére.
Így várjuk a kis Jézus karácsonyi
áldását.

Díjjazás
Október végén egy újabb őszi munkára hívtam
meg Központunk gyermekeit, megígérve, hogy
amikor visszatérek külföldi utamról, a
szorgalmas munkákat jutalomban részesítem.

A gyerekek és fiatalok közül csupán csak öten vették
komolyan a feladatot, amelynek a jutalmát november 23-án
osztottam ki a gyerekek közül.
A feladat az volt, hogy őszi termésekből készítsenek
egy mesefigurát és írjanak róla egy mesét.
A feladatot Szilágyi Andrea teljesítette a
legpontosabban. Ő többször is átírta a meséjét, ameddig a
Gyermekláncfűben megjelent formáját elérte. Nagyon ügyesen
dolgozott. Jutalmul a csokoládé mellé nagy meglelpetésére 15
Eurót kapott.
Második helyen
Jeremiás Ilie végzett,
aki ugyancsak egy szép
román mesét írt.
Jutalma neki is egy
csokoládé és 10 Euró
volt.
Harmadik
helyen Kanalas Zsanett volt, aki nagyon kedves mesét
szerkesztett a figurája mellé. Ő is csokit és 5 Eurot kapott.
Negyediknek Kanalas Roli végzett, ő szép munkát
készített de nem írt mesét ezért csak 3 Euro volt a jutalma.
Egy különdíjjasunk is volt Burghelea Sergiu, aki
nagyon lelkesen készítette el kézimunkáját és egy szép verset
keresett mellé. Neki 10 Eurot adtam, mert megérdemelte.
Köszönöm a gyerekeknek a szép munkákat és örvendek, hogy
nem csak a jutalomért dolgoztak, hanem közben jól
szórakoztak. Szerafina n.

Hírek, infók:
November 30-án és december 1-én egész napos adventi rendezvényre hívott meg minket a

Catunul Verde Alapítvány Nagyváradra.
Akik szeretnének résztvenni a programokon jelentkezzenek Szerafina nővérnél.
Programban: téli díszek készítése, mézecskalács díszítés, Mikulás csoki vadászat,
karácsonyi mozi délután. A programokon a kollegák gyerekei is résztvehetnek.

