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Házszentelés  

„Békesség e háznak! És minden lakójának!” – szól 

a köszöntés vízkereszt táján, amikor keresztény 

családoknál lakásszentelést tartanak. Mire való ez a 

szokás, miért jó házszentelőt tartani? A házszentelés az 

úgynevezett szentelmények körébe tartozik: olyan szent 

jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik 

Isten cselekvését, és előkészítik lelkünket annak 

befogadására különböző élethelyzetekben. 

A vízkereszti liturgiában megszentelt vizet hinti a 

pap a ház helyiségeibe. Mi ennek az értelme? Azzal, 

hogy ilyenkor megszenteljük a házat, átélhetjük, hogy 

Isten szerető figyelme az otthon minden szegletére 

kiterjed, nem marad rejtve előtte semmi az életünkből, 

és a legelemibb szükségleteink is fontosak a számára.  

Ő betölti közös életünket. Semmi sem idegen számára 

belőle. Hiszen emberré lett, egy lett közülünk! 

Otthonainkba kérhetünk a vízkeresztkor 

megszentelt vízből is: a keresztségünkre, 

istengyermekségünkre és megtisztulásunkra 

emlékeztető szenteltvíz része lehet napi imáinknak, 

szokásainknak is. Sok régi családi hajlékban van 

szenteltvíztartó a falon. 

Végül, a szentelés befejező gesztusaként a bejárati 

ajtó szemöldökfájára felírják az évszámot,  valamint  a 

C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: 

„Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus 

áldja meg e hajlékot!”. Ez a néhány betű egész évben, 

nehéz és szép pillanatokban, örömben és gyászban 

emlékeztethet arra, hogy Krisztus áldó keze minden 

körülmények között otthonunk felett van. Ez talán 

abban is segíthet, hogy döntéseinkben, otthoni 

viselkedésünkben, bűneinkből való felállásunkban 

tudjunk kihez igazodni. Hiszen Ő nem hagy el 

bennünket. 

Központunkat is megáldotta Főtisztelendő 

Májernyik Mihály plébános úr. Január 6-án a 

Szivárványház, Január 7-én a Családház részesült a 

szentelményben.  

Legyen az Úr áldása egész évben velünk!  
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Hírek, infók: 

- Január 11-én folytatódik 

az online tanulás. Ujabb 

rendelkezések nincsenek az 

állam részéről ezért valószínű, 

hogy a 2020-2021-es tanév első 

évfolyamán online módon 

fogják a gyerekeket lezárni. 

 

- Január 6-án lettek 

kiosztva a „Karácsony varázsa” 

fotóverseny díjjai. Erről a 

következő lapunkban 

számolunk be bővebben.  

A díjjazás egyik 

meglepetése, hogy a Catunul 

Verde Alapítvány jóvoltából, a 

nyertesek egy  kirándulást 

kapnak ajándékba a hófödte 

hegyekbe. A részletek 

kidolgozása még folyamatban 

van. 

 

 

  

Sok szeretettel köszöntjük 

születésnapja alkalmából 

január 18-án 

Sz. Andreát  
Isten éltessen sokáig  

sok örömben, boldogságban! 
 

Online találkozás kedves 

ismerőseinkkel 

a lovagokkal 

 

  Az elmúlt év korlátozásai 

miatt nem nyílt lehetőség találkozni a 

lovagokkal, akikkel már több éves 

baráti kapcsolatban állunk. Az évek során sokan csatlakoztak ezen 

támogatói csoporthoz  és az egyre 

bővült, úgy, hogy most már több 

mint 100 tagja van a „Szentjobb 

örökké” elnevezést használó 

csoportunknak.  

    Lovag Lajter Imre a csoport fő 

mozgatórugója nagyszerű ötlettel 

állt elő. December 28-án este online találkozásra hívott össze minket.   

Az est fő atrakciója az ő nevelt 

fiának Hájas Zoltán festőművésznek a 

budapesti műhelyében és galériájában való 

online kalandozás volt. A gyerekek bátran 

kérdezgettek a festőművésztől, aki csodaszép 

festményeket mutatott be nekünk. Igazán 

nagyszerű élmény volt. 

Végül a gyerekek lepték meg az 

olnine csatlakozókat pár karácsonyi dallal.  

 

    A jó testvérek 

  Nagy örömmel 

tölt el minket, amikor 

látjuk, hogy 

Központunk neveltjei 

gondoskodnak 

egymásról, de főleg amikor a testvérek összetartanak.  

Ilyenek a Patkás testvérek, akik közül 

ketten: Ferenc és Amália az elmúlt évek 

során hagyták el a Központot. Az 

ünnepekre meghívták magukhoz Benjamint 

„a legkisebbet” és ez nagyon szép gesztus 

volt a részükről. Amália, már egészen 

eltörpül a két testvére között, de  ők meg 

védően és bátran állnak huguk mellett.  

Jó látni, hogy még vannak ilyen jó 

testvérek! Mintha csak tegnap lett volna, 

hogy kisgyermekként szaladgáltak az 

udvaron, most már mindnyájan felnőttek és 

ügyesen odafigyelnek egymásra. 


