
Kedden 5.00-kor gyűltünk össze, a 

Szentjobbi Szent István Szociális 

Központ fiataljai és alkalmazottai egy 

kis karácsonyi kocintásra a hátsó 

udvaron. Itt mi felköszöntöttük 

Karácsony alkalmából mindazokat, 

akik egész évben értünk dolgoztak: 

nevelőinket, a konyhásokat és azokat, 

akik az irodában dolgoznak. 

 

 

Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 
 

Karácsonyi 
ünnepség 

a Szent István 
Szociális 

Központban 
 

Az ünnepek 
legszebbike Központunkba 

is az öröm, a világosság napjait hozza. Minden évben feldíszítettük a házat különféle 
ragyogó díszekkel, villanyfűzérekkel és a lelkünket is ezen ünnepre méltóképpen 
előkészítettük. Ahogy a gyerekek egyre nagyobbak lettek ők is szívesen kivették részüket 
ezen előkészületekből és vidáman segítettek a dekorálásban. 

Így volt ez ebben az évben is, 
amikor a járványügyi 
intézkedések miatt nem tudtuk 
megtartani a szokásos karácsonyi 
vacsorát, de az udvaron a 
gyerekek segítségével feldíszítettük 
a filagóriát és itt a szabadban 
gyűltünk össze, egy karácsonyi 
dalokkal átitatott forrócsokis 
koccintásra. 

Nagyon meghitt volt ez a 
találkozás. Személyesen egy kicsit 
Betlehemben éreztem magam, ahol 

a kis Jézus is fázott a hideg jászolban, de szeretteinek közelsége felmelegítette. 
István így számolt be ezen ünnepségről: 

 
 
 
 

 
 



 

Az előadás a következő képen volt: 

Először a családházi gyerekekkel karácsonyi 

énnekeket furulyáztunk, majd én 

köszöntöttem a nevelőket. Ezt követte 

Crisztina román nyelvű Karácsonyi 

köszöntője. A legvégén Attila bácsi zárta az 

ünnepséget, azzal, hogy megköszönte az 

alkalmozottaknak az egész évi munkáját és kellemes 

Karácsonyt kívánt mindenkinek. A műsor után nagyon finom süteményeket 

ettük, amit 

Georg apát úr 

küldött nekünk 

Melkből, 

melyhez a 

gyerekek forró 

csokit, a 

felnőttek forralt 

bórt kaptak és ezzel koccintottunk. Én szeretném megköszönni mindenkinek 

aki eljött erre a kis szerény ünnepségre! 

Kivánnok minden kedves nevelőnek, alkalmazottnak kellemes, békés, 

meghitt Karácsonyi ünnepet és sikerekben gazdag, boldog Új Évet! 

Engedjük mindnyájan, hogy megszülessen szívűnkben a kis Jézus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok boldog 

születésnapot 

kívántunk 

december 24-én 

Polgár Tamás 
Ingrid 

kolléganőnknek 
 

Kívánjuk, hogy Isten 

áldása kísérje életének 

minden napján és 

legyen nagyon 

boldog! 



Karácsony  éjszakája 
  

Karácsony  éjszakája az év 

legszebb éjjele. Minden gyermek 

és nem csak a gyermekek, mindig 

szívrepesve várják, hogy milyen 

meglepetést hoz az angyalka a 

karácsonyfa alá.  

Központunk gyerekei részére 

ebben az évben is, az elmúlt 

évekhez hasonlóan, a Dobl-i 

iskola diákjai és szüleik voltak a 

jóságos angyalok, akik 

megajándékozták őket.  De volt 

egy újabb meglepetés csomag is, 

melyet néhány Bihar megyei családtól kaptak a gyerekek.  Ez uton is 

hálásan köszönjük a sok finomságot amit a csomagokba tettek és a 

meglepetéseket, melyek a szép karácsonyi csomagokból előkerültek.  

Karácsony éjszaka, a kicsik az 

esti szentmise után bontották ki a 

csomagokat és nagy lelkesedéssel 

mutogatták egymásnak a kapott 

édességeket, meglepetéseket. 

 

 
A Szivárványház lakóihoz hajnalban érkezett meg az angyal. 

Mindenki 

pizsamában, álmos 

szemekkel keresgélte a fa alatt a nevét a szebbnél szebb csomagok 

között. Amikor aztán megtalálta, mindenki örömmel bontotta ki a 

csomagot, amely számára készült. 

Sok köszönet és hála 

mindazoknak, akik ezen 

csodálatos ajándékokat  

   elkészítették számunkra!  
Békés, boldog Karácsonyt 
és Boldog Új Évet kívánunk 
mindenkinek! 


