
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

                    Advent idején 

 Amikor beköszöntenek a 

hidegebb reggelek és még Andris is 

cipőt húz a lábára mielőtt kilépne 

az udvarra, akkor már érezzük, 

hogy a hideg, dermedt napok ránk 

eröltetik a szürkeség, a szomorúság 

érzését. Szinte vágyakozással 

tekintünk a közelgő ünnepekre, 

hogy több meleget, több szeretetet, 

több fényt találjunk magunk körül. 

 Vannak akik az ablakokat is 

feldíszítik ünnepi fényekkel, csak 

hogy világosság legyen 

szobájukban, pedig nem a 

szobából hiányzik a világosság, 

hanem saját lelkükből. 

 Az adventi idő pontosan 

ezért annyira fontos. Időnk van 

kicsit elgondolkodni, mi az 

amiben változnom kéne? 

Kinyitom-e a szívem az Úr előtt? 

Engedem-e, hogy szememre 

olvassa, hogy mi minden foglalta         

                el az utóbbi időben az Ő helyét?  

Csináljak egy nagytakarítást!!! 

Dobjak ki minden lomot, amely 

nem engedi, hogy Isten világossága beragyogja életemet. Akkor fények és csillogó díszek nélkül is 

csodaszép fényes, meleg, szeretetteljes lesz a Karácsonyom, mert Ő, a mindenség Királya, a VILÁG 

VILÁGOSSÁGA velem lesz. 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 9 .  S Z Á M  

D E C E M B E R  



 

Advent I  Vasárnapjának előestéjén, 

összegyűltünk Kápolnánkban meggyújtani 

az első gyertyát a koszorúnkon. Nagy 

örömünkre szolgált, hogy ezen szép estén, az 

Advent kezdetén Georg apát úr és 

Vezetőtanácsunk tagjai is jelen voltak, és az 

elmúlt évhez hasonlóan, ünnepélyesen 

kezdtük el ezt a szép adventi időt. Az Apát úr 

megszentelte a koszorút, a gyerekekkel 

énekeltünk és Lacika gyújtotta meg az első 

gyertyát. Felemelő pillanat volt! Megfogva 

egymás kezét, elimádkoztuk a Miatyánkot, 

hogy az Úr áldása legyen házunkkal és mindannyiunk életét hassa át.  

Jó lesz ezen koszorú mellé többször is odatérdelni az advent idején, hiszen  így készülhetünk fel igazán 

jól a szép Karácsony megünneplésére.  

 

Vezetőtanácsunk 

Gyűlése 

 

November 30-án  

délután 16.00 órától 

tartotta meg 

Vezetőtanácsunk ezen 

év második gyűlését. 

A Vezetőtanács Tagjai 

közül ezen 

alkalommal  

megjelentek:  Georg 

Wilfinger Apát úr, 

Reinhard Koller alapítványunk elnöke,  Ft. Josef Rajna Caritas igazgató, Ft.  Miha ly 

Ma jernyik plébános úr, Ft. Sándor Pék esperes úr és Chef.Insp. Karl Nestelberger úr.  

Központunkat képviselték beszámolóik által Sóos Attila, Kozma Enikő és Szerafina nővér. 

A Vezetőtanács Tagjai nagy örömmel fogadták a Központ megvalósított terveit, célkitűzéseit. 

Örültek, amikor a fiatalok jó elhelyezkedéséről, három fiatalunk munkába állásáról, önállósodásáról 

hallottak. Ugyancsak kellemes volt azon fiatalokról hallani, akik szép eredményeket értek el az iskolákban és 

szeretnének tovább tanulni.  

Elkeserítő volt viszont mindazokról beszámolni, akik a tanulást nem veszik komolyan, lógnak az 

iskolából, a praktikáról és egyeltalán nem hallgatnak a szép és jó tanácsainkra. Ők azok, akik nem fognak 

tudni jól elindulni az életbe, pedig minden körülmény biztosítva van számukra. Igazából mi csak 

türelmünkkel és jó hozzáállásunkkal tudunk nekik segíteni, de a változást ők maguk kell véghezvigyék.  

Köszönjük Vezetőtanácsunk támogatását, mindazt, amit értünk nap mit nap tesznek és szívből 

reméljük, hogy közös fáradozásaink jó gyümölcsöt teremnek majd egyszer!  

 

 

 
 
 

 

Sok szeretettel köszöntjük 

születésnapjuk alkalmából 

nov. 30-án Matiz Éva, 

December 1-én 

Sóos Mária 

December 6-án 

Fábián Anna 

kolléganőinket 


