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

Házszentelés
Békesség e háznak és
minden lakójának - hangzik
a házat szentelő pap köszöntése, a mi
esetünkben Ft. Májernyik Mihály plébános
személyében, és milyen jó ezt a köszöntést fogadni
otthonunkban!
Vízkereszt környékének kedves szokása a
lakások, házak megszentelése. Jó ha élünk ezzel a
lehetőséggel, hiszen a lakások megáldása, egyrészt sok
kegyelmet közvetít, másrészt mélységes teológiai
igazságok is rejlenek ebben a szép szokásban. Talán érdemes egy kicsit felidézni a nagy ünnepek árnyékában, e
szép szokás történetét, mai formáit, gyakorlatát.
Az ószövetségi zsidó gondolkodás alapozta meg
az áldás szó gazdag jelentését. Az áldás Istentől jön, aki az
élettel áldotta meg az élőlényeket, és azokat fenn is tartja
gondviselésével. A hívő Izraelita ezen túl úgy tartotta,
hogy az áldást imádsággal is kérni lehet, sőt mint Isten
képére teremtett, Ő maga is áldást adhat. (látsd “Az apa
megáldja fiát” szokást) A különböző bibliai áldások pedig
megalapozták az áldások formai lehetőségeit is.
Az
újszövetségben
Krisztus az
ószövetségi
gyakorlatnak megfelelően áldja meg az embereket, például
mennybemenetele előtt, vagy az étkezések alkalmával. Ezeket a
szokásokat az őskeresztények
is
átvették, érdemes felidézni
például azokat a gyönyörű
áldás szövegeket, amiket
Szent Pál alkalmaz levelei elején.
Központunk megáldását mi is minden évben fontosnak tartjuk.
Ez a ház az itt nevelkedő gyermekek otthona és Istentől megáldott
meleg fészke.
Karácsonyi
énekeket
énekelve
kísértük végig
az atyát, január
8-án, minden
szobába és helyiségbe,
hogy Krisztus békéje költözzön e falak közé.
A szentelés után kapott képen látható felirat: 20
+ C + M + B + 22. rövidítés jelentése “Christus
Mansionem Benedicat!” azaz "Krisztus áldja meg ezt
a hajlékot!" Szerafina nővér

Hírek, infók:
- Január 3-án megkezdődött az
iskolai tanítás a felső tagozatos
diákoknak.
A II-ik iskolai félév január 17-től
június 10-ig tart.
Tavaszi vakáció április 15 és május 1
között lesz majd.

"A nevelés az Élet szolgálata"
Január 7 és 8-án Központunk hat nevelője vett részt azon a nagyszerű
továbbképzésen, melyet a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség
Katekétikai Központja és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének
Partiumi Oktatási és Módszertani Központja
szervezett a Szent László Teológiai
Líceumban, melynek előadója Uzsalyné Pécsi
Rita neveléskutató volt. A kétnapos
pedagógiai képzés, 130 partiumi és erdélyi
pedagógus, nevelő, hitoktató részvételével
zajlott.
A programban érdekes témák lettek
alaposan kifejtve: január 7-én
- Fejleszt vagy rombol? - az okoseszközök okos
használata;
A képernyő és az internet hatásai a
gyermekek idegrendszerére, viselkedésére és
egész életére. „A személyes beszélgetés, az együttlét, a játék az, amivel

időszakosan legyőzhető a virtuális világ káros hatása- mondta az előadónő.
Január 8-án - Tények és tévhitek - a nemi identitás kialakulása gyermekkorban
- Ki viszi át a szerelmet? Szexuális nevelés a különböző életkorokban.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita főiskolai docens, neveléskutató előadásán újra
oxitocin- feltöltődésben volt részünk… köszönjük, hogy bemutatta egy
szeletkéjét a személyiség hatékony fejlesztésének, az érzelmi intelligencia
humán alapjává alakításának, s azt, hogy hogyan tanítsunk-neveljünk úgy,
hogy ne csupán ismereteket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot
adjunk át.
Szívből köszönjük a szervezők
munkáját, lelkesedését, emberségét.
Isten áldjon meg benneteket a
gazdagodás ezen lehetőségéért!!!
A résztvevő nevelők

“Megtanultam, hogy az
emberek elfelejtik, amit
mondtál, elfelejtik, amit
tettél, de soha nem felejtik
el, hogyan érezték magukat
veled.” – Maya Angelou –

- Január 15-én kirándulást szervezünk
BIHARFÜREDRE, a Catunul Verde
Alapítvány támogatásával. Mivel
több gyermekotthon is részt vesz ezen
az eseményen, csak azok
jelentkezzenek, akik szánkózni,
szeretnének.
A szánkózáson a mi otthonunk
mellett még részt vesznek a
Székelyhidi Gyermek Jézus otthon
lakói, a Biharpüspöki „Mereu
impreuna” otthon neveltjei, a
Nagyváradi Szent Angela otthon
lakói és a Tenkei roma iskolaközpont
legjobb tanulói.
- Farsangi mulatságra készülünk,
február végén, melyre az ismerős
gyermekotthonokat is szeretnénk
meghívni.
Versenyt is meghírdetünk, melynek
témája: „ Kreatív jelmezek” A
gyerekek feladata, hogy egyedi, saját
kezük által készített jelmezekben,
maszkokban jelenjenek meg és
mutassák azt be.
A legötletesebb és legtöbb munkát
igénylő jelmezé lesz a fődíj.

