
 

 

Az adventi 

időszak gondolatait 

Központunk gyermekei  írják számunkra 

  

B. Miklós (14 éves)  

Számomra az advent csendet, békességet, boldogságot, és az Úr 

Jézus születésének a várását jelenti.  

Én az embereknek azt szeretném üzenni, hogy úgy készüljenek 

a karácsonyra, hogy a házban 

rendet raknak, díszítsék fel 

együtt a karácsonyfát, legyen 

békesség a házban és 

igyekezzenek kedvesek lenni 

egymáshoz, próbálják 

meglepni egymást minden 

nap valami kis 

jócselekedettel. Próbálják 

megőrizni ezt a békességet 

egész karácsony alatt, de a 

legjobb lenne, ha egész 

évben ilyen kedvesek 

lennénk.  

Mikor eljön a Karácsony este, akkor mondják el együtt a MI 

Atyánkot és legyenek hálásak mindazért amijük van, még ha az 

nem is annyi, amennyire vágytak, vagy nem olyan jó minőségű 

vagy divatos  mint amilyent elképzeltek. Mert minden ajándék 

jó dolog és örülnünk k ell neki.  

Még ha szegény is a család, de jó szívűek egymással az emberek, akkor ott is boldogág lesz karácsonykor. 

Azt is tanácsolnám az embereknek, hogy ha ajándékot adnak egymásnak, akkor abba ne csak a megvásárolt 

dolgokat tegyék bele, hanem a 

szeretetüket is. Mert a szeretetet nem 

lehet megvenni, csak ajándékozni. 

Karácsonykor nincs nagyobb 

ajándék a szeretetnél és ezt azok 

tudják a legjobban, akik egyedül  

laknak vagy az utcán élnek.  

Így kívánok én szép és boldog 

Karácsonyt mindenkinek  

már előre is!!!  

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 
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Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



 

Szent Miklós a Központunkban 

Az elmúlt hétvégén mindenki repesve várta a vasárnap estét, amikor a hagyomány szerint 

Szent Miklós végigjár az utcákon és a jó gyerekeket megjut  almazza valami finomsággal.  

Központu  nkban is nagyon várták a gyerekek a Mikulást.  

Este összegyűltünk az adventi koszorú körül és felbontottuk azt a csodaszép ajándékot, melyet a nagyváradi 

Könyves Mikulás küldött a gyerekek részére. A könyves Mikulásról tudni kell, hogy még októberben 

lehetett hozzá levelet írni és minden gyerek kérhetett tőle egy-egy könyvet. Amikor a nagy ajándékdobozt 

felbontottuk, örömmel láttuk, hogy mindenki megkapta ajándékba a kért könyvet, sőt a nagyobbak 

megkapták a Harry Potter könyvek sorozatának minden részét.  

De ezzel a meglepetések nem értek véget, hiszen vacsora után a 

Kiss család lepte meg a gyerekeket egy-egy Mikulás 

csomaggal. Mivel ebben a csomagban édességek, 

nyalánkságok és egyéb meglepetések is voltak, ezért minden 

gye rek szája felfelé kunkorodott. Nagyon örvendtek az 

ajándékoknak. 

Hálásan köszönjük jótevőinknek ezt a 

meglepetést és kívánjuk, hogy Isten áldása 

legyen velük és családjaikkal! Szerafina n. 

 

Sok boldog születésnapot  

kívánunk ezen a héten 

RÓBinak 

Hírek, infók:  

-December 11-én Nagyváradon a Székesegyház előtt 

meggyújtják  a harmadik adventi gyertyát, 

melynek keretében  a diákokért, a fiatalokért, 

nevelőkért, oktatóikért imádkozunk. Ezen 

eseményen Központunk gyerekeivel, nevelőivel 

szeretnénk mi is részt venni. 

-December 17-18-19 Magyar Karácsony-i vers, 

ének és mese versenyt szervezünk Központunkban, 

melyre a szentjobbi gyerekeket is szívesen látjuk. Az 

esemény főtámogatója a Communitas Alapítvány 

 


