
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

Meglepetés 
  Az elmúlt héten igazi, örömteli 

meglepetésben volt része Dariusznak, 

aki november 5-én töltötte be 20. 

életévét. Ő már a felnőttek közé 

számít. Azonban mivel csak nemrég 

fejezte be tanulmányait és két hónapja 

kezdett el dolgozni, még egy kicsit a 

mi gyermekünk maradt. A ház 

nevelői egy szép tortát készítettek a 

születésnapos meglepetésére és a 

gyerekek nagyon készültek egész 

nap a meglepetésre. 

Miklós így számolt be erről a 

napról: „- Egy nap amikor Darius 

hazajött a munkából, én és a többi 

gyerek boldog születésnapot 

kívántunk neki. Ő először 

meglepődött, mert nem számított erre a meglepetésre, aztán 

megköszönte a nagyon finom tortát, aminek nagyon örvendett. Darius 

megvacsorázott és csak akkor adtuk át a tortát, amelyen ő megyújtotta a 

gyertyákat és a csillagszórókat. Ez nagyon szép volt. Majd Darius felvágta a 

tortát és szétosztotta mindenkinek. Nagyon finom volt és jól laktunk vele mind. 

Ezt a meglepetést  Erikának és Teri néninek köszönjük, mert ők készítették el a 

finom tortát. Nagyon  boldog születésnapot kívanok most is Dariusnak és azt, 

hogy az életben sikerüljenek tervei!” 

 

Online tanulás  

Az elmult hét egyik legnagyobb kihívása számunkra az 

volt, hogy Románia iskolái bezártak és a tanulók áttértek az 

online oktatásra. Ez senkinek sem okoz különösebb örömet, 

hiszen az órákon ugyan úgy jelen kell legyenek a gyerekek, 

mintha a tanteremben 

tanulnának, de a technika 

nehézségeivel is meg kell 

nap mint nap bírkózni.  

Az online oktatás 

is változott a tavaszihoz 

képest. A GOOGLE 

CLASSROOM oldalt 

használja minden gyerek és tanító. Ez elsősorban a tanítók 

munkáját teszi ellenőrízhetővé, de a gyerekek munkáit is sokkal 

könyebb ezen program által nyomon követni. Nincsenek elmaradt 

leckék, vagy meg nem oldott házi feladatok. A gép azonnal jelzi, ha új 

lecke lett feltőltve és azt is hogy van-e feladata a gyereknek. Sőt még 

arra is figyelmeztet, hogy milyen dátumra kell a feladatokat megoldani.  

Központunkban minden gyereknek biztosítva van a lehetőség az 

online tanuláshoz. Ez nagy ajándék és jó lehetőség, ahhoz, hogy 

tanulmányaikat sikeresen folytassák. 

 

 



Köszönet az ajándékokért 

Az Operation Sabre Alapítvány 

Angliaból adományozott két tűzoltó autót a 

Bihar megyei tűzoltóságnak. Mivel ők már 

máskor is támogattak minket, úgy 

gondolták, hogy megragadják az alkalmat 

és küldenek a gyerekeknek valamilyen 

ajandékot. Így telerakták az autókat 

ruhával, játékokkal és egyébb dolgokkal  

Központunk részére. Ezt a Váradi tűzoltók 

el is jutatták november 10-én hozzánk! 

Soos Attila 

 

     TELJES BÚCSÚ 

egy lélek kiszababadítása a tisztítótűzből 

Október 22-én, Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján az Apostoli Penitenciária rövid dekrétumot 
tett közzé, mely a világjárvány rendkívüli körülményeire alkalmazza a mindenszentek és halottak napja 
ünnepeihez kapcsolódó teljes búcsú elnyerésének feltételeit. Az érvényes és kötelező lelki feltételek 
betartásával egész novemberben teljes búcsút lehet szerezni az elhunyt lelkek javára. 

A dekrétum bevezetője megemlíti, hogy a Covid-19-járvány miatt 

idén számos kérés érkezett a papság részéről az Apostoli 

Penitenciáriához, hogy változtassák meg a teljes búcsú elnyerésének 

lehetőségeit a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára, A búcsúk 

kézikönyvének normái szerint. 

Ennek alapján – tekintettel a csoportosulások kötelező elkerülésére 

– az Apostoli Penitenciária Ferenc pápa különleges rendelkezése révén 

megállapítja és elrendeli erre 

az évre: a teljes búcsút, 

melyet azok nyerhetnek el, 

akik temetőt látogatnak és 

imádkoznak az elhunytakért 

a szabály szerint 

megállapított napokon 

november 1. és 8. között, 

most kiterjesztik a hónap 

végéig. Ebben az időszakban 

a hívek ehhez szabadon választhatnak alkalmas napot, és külön-

külön is mehetnek temetőbe. 

Ez egy nagyon nagy kegyelem és bíztatok mindenkit, hogy 

ne szalasszuk el a lehetőséget, hogy elhunyt szeretteinket, akik 

esetleg még a tisztítótűzben vezekelnek, kiszabadítsuk. Egész 

november hónapban van most rá lehetőségünk, hogy elmenjünk a 

templomba, meggyónjunk, áldozzunk és imádkozzunk valamelyik 

szegény szenvedő lélek kiszabadításáért.                              Szera n.   

https://www.magyarkurir.hu/hirek/az-apostoli-penitenciaria-dekretuma-halottakert-felajanlhato-bucsukrol

