A Caritas Szent István Szociális Központ Hetilapja
SZENTJOBB

2022

13. szám

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

Nagylelkű
adományok
Az elmúlt
héten, március 28-án
ismét nagy meglepetésben volt része
Központunk gyerekeinek.
Ausztriából, Szalzburg környékéről,
Neumarkt helyiségből érkeztek hozzánk
a Pirhöfer család Michael és Renáta,
valamint a hölgy barátnője Simona
Zwingenberger. Nagyon kedves, szép
adományokat hoztak a gyerekek részére:
édességeket, játékokat. A gyermekek
nagy örömmel segédkeztek a kisbusz
kipakolásában. Legnagyobb örömüket a biciklikben lelték, amelyeket azóta is minden nap használnak a ház
körül, sőt iskolába is azzal mennek.
Hálásan köszönjük jótevőinknek ezeket az adományokat, melyekkel megörvendeztették a gyerekeket!
Központunk gyermekeinek beszámolója ezen találkozásról:
Diana (12 éves): - Március 28-án, mi egész
délután arra vártunk, hogy
mergérkezzenek az osztrák vendégek.
Végül este fél nyolc körül érkeztek meg
hozzánk. Miután megvacsoráztak nálunk
és beszélgettek egy kicsit Szerafina
nővérrel, mindnyájunk meglepetésére
szétosztották az ajándékokat. Nagyon
sok-sok doboz édesség volt és azt mind
szétosztottuk a gyerekek és fiatalok között.
Egy hétig minden nap ettünk belőle és még
mindig maradt édesség. Meg az is jó volt, hogy mindenki adott mindenkinek,
megkínáltuk egymást belőle. De
aminek a legjobban örültem én,
azok a biciklik voltak. Mindjárt ki is
próbáltuk őket.
Kaptunk szép színes karkötőket is és
Simona néni azt mondta, hogy
adhatunk a barátainknak belőle. Én
így is tettem és az iskolában
megajándékoztam a barátnőimet.
Mindenki nagyon örült. Nagyon
szépen köszönök mindent, amit
nekünk hoztak!

Roli (11 éves): - Nekem nagyon tetszett, hogy
jöttek hozzánk vendégek. Ilyen kedves
embereket már régen láttam, peddig csak
keveset tudtunk velük beszélgetni, de
nagyon jóságosak voltak velünk. Köszönöm
szépen, hogy hoztak nekünk bicikliket.
Szuper jó velük száguldani... Nagyon
hálásak vagyunk, amiért olyan messziről
eljöttek és gondoltak ránk. Külön köszönet a
sok finomságért, amivel megajándékoztak
minket!
Zsanett (11 éves): - Nagyon szépen köszönök mindent,
amit ajándékba kaptunk Michaeltől és Renátától. Én a
játékoknak örültem a legjobban, mert tiszta újjak
voltak és olyan jó volt velük játszani!
Örvendünk, hogy
megismertük Simona
nénit is, akivel tudtunk
románul beszélni.
Segítettünk felhordani a
csomagokat és
szétosztottuk testvériesen
őket. Köszönöm szépen,
hogy ilyen nagy örömet szereztek nekünk!
A sok örömhírbe, egy szomorú hír is vegyül.
Kedves támogatónk és jótevőnk, akinek köszönhetjük többek
között ezen jótékonysági szállítmány egy részét is, (a fennt
említett Pirhöfer Michael úr barátja, aki miatt fennmaradt ez a
kapcsolat), az elmúlt évben visszaköltözött Teremtőnkhöz.

Konrad Fundneider úr, hálás szívvel
gondolunk ma önre, aki bizonyára mosolyogva látta ezen
gyerekek örömét és olvassa örömteli soraikat. Ezen köszönet
sorok önt és kedves családját is illetik.
Az évek során többször megfordult Szentjobbon és
mindig nagy érdeklődéssel kísérte az itt nevelkedő gyerekek
sorsát. Hálásan köszönjük minden támogatását és mindazt, amit a szegények, az
elhagyatottak megsegítéséért tett az évek során!
Isten jutalmazza meg az örök élettel, kívánjuk hálás szívvel
a Szent Isván Gyermekotthon neveltjei, Alkalmazottai,
a Vezetőtanács tagjai és természetesen Szerafina nővér
Hírek, infók:
- Április 9-re kirándulást szerveztünk a hegyekbe de az esős időjárás miatt ezt most jobbnak láttuk elnapolni naposabb időkre.
- Április 11-ére van beütemezve Központunk Vezetőtanácsának tavaszi ülése.
- Április 15-29 között a tanulók Tavaszi vakáción lesznek Romániában.
- Április folyamán fiataljaink önkéntes munkát vállalhatnak a nagyváradi Menekültszállón. Jelentkezni Szerafina nővérnél lehet.
Központunk Hetilapja és minden más információ életünkről bármikor megtekinthető a
http://www.saniobstiftmelk.eu/Aktuelles/?category=montagsnachrichten internet oldalon.

