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- Zwischen den 11.-31. Juli werden die 

Patcas Geschwister bei ihrem Bruder 

in Judetul Timis ihre Sommerferien 

verbringen. 

  

  

  

  

 

 

  

Hauptsponsor dieser Veranstaltung ist 

die Stiftung Communitas.  

 

    

   

 

 

 
 

 

 

  

 
  

 

   

 

 

  

   

  

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

           

- Zwischen dem 15. Juni und 4. Juli 
hat Andris bei seiner Schwester Erika 
und ab 6. Juni bis 13. Juni bei seiner 
Mutter die Sommerferien verbracht.

      
       
   

- Zwischen dem 20. und 22. Juli wird 
zum zweiten Male in Saniob die 
Veranstaltung „Zurück in die
Ritterzeit” unter der Mitwirkung von 
den örtlichen Husaren und von den 
Rittern aus Sarospatak (Ungarn)
organisiert. Jeder, der sich für diese 
Veranstaltung interessiert, ist am 
Samstag herzlich willkommen!

- Am 9. Juli möchte sein Pate den 
Daniel für ein Paar Tage in die Ferien 
mitnehmen..

- Zwischen dem 7.-15. Juli wird 
Ilie ein Stück von seinen Ferien mit 
seinen ehemaligen Pflegeeltern 
verbringen.

           
        

        
   

  
  

      
    
      

   
  

    

Firmung in Saniob
            

         
        

   
 

  
    

  
    

  
  

    

            
         

        
     

   
     

   
     

      
   

    

 Am 7. Juli wurde in der Wallfahrtskirche von Saniob 41 Jugend- 
lichen und zwei Erwachsenen das Sakrament der christlichen 
Voll- jährigkeit gespendet. Die Jugendlichen haben sich mehrere 
Tage auf dem Empfang des 
Diözesanbischofs László 
Böcskei vorbereitet, der in 
der Messe die Jugend- 
lichen ermutigt hat, dass 
sie in ihrem Glauben an 
Jesus Christus stark werden 
und Zeugnis für Gott zu 
geben.      

    
         
      
 

 Gott sei Dank, das
 Sakrament der Firmung 
wurde auch an unseren sechs Jugendlichen: dem István, Benjamin, 
Róbert, Dániel, Bobi und der
Andrea gespendet.
      

 
   

   
     

   
      

    
    

   
     
     

      
     

     
     

 

     
   

     
     

   
      

    
     

    
     

     
     

     
     
     

 

 

Diese Kinder sind in unserem 
Sozialzentrum aufgewachsen, so 
war es selbstverständlich, dass an 
diesem schönen Tag alle vom 
Zentrum mitgefeiert haben. 
Herzlichen Dank an alle, die an 
diesem Tag unsere Jugendlichen 
unterstützt haben und das Paten- 
amt übernommen haben: die 
Familie Hatvani aus Tasnad und 
Gizus, die Familie Kovács: Attila 
und és Gergő, die Familie 
Gozner und József, von Saniob 
die Familie Rauch und Gyula 
und Feri, ein Jugendliche aus 
unserem Sozialzentrum.

Sr. Serafina
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A fiatalok beszámolója a bérmálkozási élményeikről: 

 

Andrea:-  Mi nagyon sokat készültünk erre a napra és már alíg 

vártam, hogy eljöjjön a bérmálkozás ideje. Nekem az tetszett, amikor 

véget ért pénteken a vizsga, akkor nagyon megnyugodtam, mert addig 

izgultam, hogy nem fogok átmenni. De hála a jó Istennek, hogy 

segített és köszönöm a nővérnek is, hogy nem volt szigorú hozzám. 

Szombaton 

reggel, már 

örömmel keltem 

fel. Cristina 

elkészítette a 

frizurámat és köszönöm neki, hogy 

szépen elkészítette. Aztán vártam 

Tünde néniéket, mert ők hozták a 

ruhámat és amikor megjöttek 

majd leesett az állam, olyan 

csodálatos volt.  

Szeretném nagyon szépen 

megköszönni  a Hatvani családnak, hogy gondoltak rám! Köszönöm Gizellának, hogy 

elvállalta a bérmaszülői feladatot! Nagyon örvendtem neki! 

Kilenc órakor elmentünk a plébániára, ahol találkoztunk a Püspökatyával, 

aki kérdéseket tett fel nekünk. 

Majd átmentünk a 

templomba, ahol minden 

szépen elő volt készítve és 

csodálatosan szép volt a mise.  

 Szeretném megköszönni mindenkinek, akik szépen 

előkészítették az ünnepi asztalt! A konyhásoknak a 

finom ételeket, a fiataloknak és a nevelőinknek a 

felszolgálást és a sok háttér munkát. Minden nagyon 

szép és jó volt. Köszönöm a Hatvani családnak a 

nagyon finom tortát! Köszönjük ezt a csodálatos 

napot! 

 Köszönöm szépen a Püspök atyának, hogy eljött hozzánk! 

 

Róbert: - A bérmálás 

nagyon szép volt. A 

plébánián beszéltünk a 

püspök úrral, majd együtt 

vonultunk be a templomba, 

ahol mindenki várt minket.  

A mise alatt szépen 

énekeltünk és közben a 

püspök úr megbérmált minket. 

Ez nagyon szép volt! Ezután a szentmise folytatódott és 

a végén készítettünk egy csoportképet.  

A mise végén mindenki hazament és mi is 

ünnepeltünk.        Nekem pedig az tetszett a 

legjobban, hogy a püspök úr szépen prédikált. az 

is nagyon jó volt, hogy szépen fel volt díszítve 

minden és az ennivaló is nagyon finom volt! 

Én szeretném megköszönni Gyula 

bácsinak, hogy elvállalta, hogy a bérmakeresztfia 

legyek. Nagyon örvendtem neki.  Köszönök 

mindenkinek mindent! 



 

Benjamin: - Július hetedikén bérmálkoztam én és még 

több mint 40 fiatal. Reggel beszélgettünk a püspök úrral a 

bérmálkozásról, 

hogy miért 

akarunk 

bérmálkozni, majd 

a végén mi is 

kérdezhettünk tőle, 

amit akartunk. Tíz 

órakor kezdődött a 

szentmise, amelyre 

szépen, énekelve 

vonultunk be. Köszöntöttük a püspök 

atyát, majd figyeltünk a misére. a legszebb rész az volt, amikor a püspök atya megbérmált minket. Én 

voltam a legutolsó, mert én voltam a legmagasabb a csoportban és Gergő állt a hátamnál, mert ő volt a 

bérmaszülőm. 

A 

szentmise után 

folytattuk az 

ünneplést 

otthon. 

Készítettünk 

pár fényképet és 

közösen 

elfogyasztottuk 

az ebédet. 

Nagyon szépen 

köszönöm mindenkinek, hogy ilyen szép ünnepséget szerveztek nekünk! Örvendek, 

hogy Gergő lett a bérmaszülőm és köszönöm neki, hogy ezt elvállalta! 

Köszönöm Tünde néninek is a finom tortát, amivel meglepett minket! Minden 

csodálatos volt és hálás vagyok mindenért! 

 

Bobi: - Sokat készültünk bérmálásunk ünnepére és sokat 

énekeltünk. Amikor kellet vizsgázni, akkor egy kicsit izgultam, 

de aztán rájöttem, 

hogy nincs miért, 

mert ha tudom, 

akkor nem lesz 

baj. Szóval jól 

feleltem és 

átmentem a 

vizsgán.  

 

Másnap volt a bérmálás és 

minden nagyon szép és nagyon jó volt! 
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Július 11-én 

szeretettel köszöntjük Püspök atyánkat 

Böcskei lászló Megyéspüspököt, 

Központunk Vezetőtanácsának tagját 

ugyanezen a napon 

Obada bianca  
rézmuves zsolt  

Július 14-én 

patcas Amália  

gyermekeinket köszöntjük 

Dániel: - Nekem nagyon tetszett a bérmálásunk napja, mert elöször 

beszélhettünk a püspökkel és 

nagyon jól elbeszélgettünk vele. 

Majd amikor a templomban 

voltunk egy kicsit meghatódtam, 

de aztán minden jól ment. 

Felköszöntöttük a püspök atyát 

és ő nagyon örült neki. Nekem 

az is tetszett, hogy egész héten 

együtt imádkoztunk és a templomban próbáltunk az ünnepre. 

 Szeretném megköszönni Góznek Józsi bácsinak, hogy a bérmaszülőm 

lett és annak is nagyon örvendtem, hogy keresztanyukám is eljött a 

bérmálásomra!   

István: - Július 7-én, szombaton volt a mi 

bérmálásunk. Böcskei László Püspök bérmált meg 

minket. A bérmálás alatt a bérmaszülők a hátunknál 

álltak és a jobb kezüket a válunkra tették.  

Nagyon szépen 

köszönöm Attilának, 

hogy eljött és elvállalta, 

hogy bérmaszülőm legyen! 

Régi vágyamat teljesítette ezzel, mert 

mindig is szerettem volna egy keresztapát.  

Szeretném megköszönni a Püspök 

úrnak, hogy itt volt köztünk és ránk adta a 

bérmálás szentségét!  

Köszönöm mindenkinek, aki 

szombaton széppé tette az ünnepet! Külön 

köszönet a konyhásoknak és azoknak, 

akik nekik segítettek a finom ételekért! 

Köszönöm Tünde néniéknek is a finom 

tortát!  
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