
 

 

  

 

 

 

                 

 

A születésnapok  

születésnapja 

 
Georg Wilfinger Apát úr 
betöltötte a 70 évet és bár az 

index megváltozott az évei 

számításában, nyugodtan 

letagadhat 20 évet, mert észre 

sem lehet venni az idő 

múlását rajta. Október 6-a nagy ünnep volt a Melki Bencés kolostorban, de nem csak 

rendtársai, hanem családtagjai, ismerősei és barátai is jelen voltak azon a 9 órakor kezdődő 

szentmisén, amelyen hálát adtunk Georg apát úrral együtt, mindazért amit az elmúlt évek 

magukkal hoztak.  

A szentmise a maga egyszerűségében, kedves, vidám zenei kiséretével csodálatosan illett az ünnepelt színes 

világához. Akik személyesen ismerjük az Apát urat, tudjuk, hogy ő egy különleges ember. Amikor a szentmisén 

meghallottuk a Mise énekét, mindenkinek mosoly ült az arcára... ez a mise nagyon illett Georg személyiségéhez. 

Csodálatos volt!  

A szentmise után a nagy 

udvaron köszöntöttük az 

ünnepeltet. Szentjobbról a Szent 

István Központból hatan vettünk 

részt ezen nagyszerű eseményen, 

de elvittük Georgnak egy 

virágkoszorú formájában az összes 

gyereket is, akik ebben az 

otthonban nevelkedtek.  

Számunkra az Apát úr nem 

csak egy ünnepelt. Azt hiszem 

senki sem sértődik meg, ha 

kisajátítjuk magunknak és  

tiszteletbeli nagytatánkká léptetjük 

elő. 2007 óta szívén viseli 

Központunk sorsát, minden 

gyermeket személyesen ismer és 

figyelemmel kíséri fejlődésüket.  

Köszönjük neki az elmúlt 

évek fáradalmait, mindent, amit 

értünk, az otthonért, a gyerekekért, az itt dolgozókért tesz! Mi sem bizonyítja jobban irántunk érzett szeretetét, mint az, 

hogy  születésnapjának az ajándékát is Központunk részére ajánlotta fel. Hálásan köszönünk mindent és kívánjuk, hogy 

az Úr tartsa meg továbbra is jó egészségben, hogy láthassuk közösen munkánk gyümölcseit! Szerafina n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gyermekláncfű 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, 
úgy kapcsolódnak egymáshoz  a mi életeink... A  C A R I T A S  S Z E N T  

I S T V Á N  S Z O C I Á L I S  
K Ö Z P O N T   

H E T I L A P J A  
V I I .  É V A D  4 1 .  S Z Á M  

O K T Ó B E R  



Melk 

meglátogatása 

nagyon sok 

meglepetést 

tartogatott 

számunkra is. 

Nagyon 

örvendtünk a  

sok 

ismerősnek,  

akivel ott  

újra 

találkoztunk:  

az Auro Danubia tagjaival,  Központunk 

Vezetőtanácsának tagjaival,  

a Renovabis Egysesület képviselőivel, nagyon sok kedves 

ismerőssel az apátság alkalmazottjai közül, és sok olyan 

támogatóval, akik az évek során Központunk mellett álltak.  

Különösen is örvendtünk, hogy viszont láthattuk  

Felix atyát, aki rögtön fellvállalva az idegenvezető  

 

 

 

 

szerepét, 

végigsétált velünk az apátság 

múzeumán és megmutatta nekünk a 

gyönyörű apátsági kertet.  

Hálásan köszönjük neki ezt a 

felejthetetlen élményt, annál is 

inkább, mert voltak közöttünk, akik 

még nem látták Melk szépségeit.  

Már előre örvendtünk a jó 

hírnek, hogy novemberben ellátogat 

majd hozzánk. Sok szeretettel várjuk!  

 

A 2020. szeptember 13-20. között Budapesten tartandó 

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) készülve 

a nagyváradi egyházmegye három plébániája is vendégül látja 

a NEK Missziós Keresztjét: 2019. október 2., szerda 

délutántól 2019. október 3., csütörtök estig a nagyváradi 

székesegyházban volt a 30 magyar szent ereklyéjével díszített 

csodálatos kereszt. Központunk Szent Lászlós diákjaival 

csütörtökön reggel vettünk részt egy nagyon felemelő 

szentmisén.  

Az esti ünnepi szentmise Boldog 

Bogdánffy Szilárd, Nagyvárad vértanú püspöke 

tiszteletére volt bemutatva a Missziós kereszt 

árnyékában. (Istvánnak teljesült a vágya, hogy a 

püspökatya mellett ministrálhatott). 
 

Ez az esemény nyitja meg az 

egyházmegyében a Ferenc pápa által 2019 

októberére meghirdetett Rendkívüli Missziós 

Hónapot.   


