
 

 

 

 

Nagybőjti lelkinap 

A hétköznapok mókuskerekéből kimozdulni, 

kicsit félre tenni a mindennapi gondokat, Isten 

jelenlétében lelkileg töltekezni... ez lenne egy lelki 

nap célja.  

Március 6-án a szentjobbi kegyemplomban 

gyűltünk össze Központunk gyermekei és a falu 

néhány gyermeke, hogy feltöltsük a lemerült (kimerült) lelkünket. A plakát is, melyet erre az 

alkalomra készítettünk, ezt szorgalmazta, GYERE  TÖLTÖDJ FEL! Egy mindennapi hasonlatból 

kiindulva, amikor mindenkinek állandóan gondja van a telefonja feltöltésére, eljött az ideje, hogy  

gondot fordítsunk  lelkünk feltöltésére is.  

A nagybőjt ideje erre 

kíván figyelmeztetni 

minket. A lelkünk, sokkal 

nagyobb érték minden földi 

tárgynál, minden kincsnél. 

A feltöltésére sokkal jobban 

oda kellene figyeljünk, mint 

bármilyen elektomos 

kütyünkre, mert ha kiüresedik, akkor nem leszünk csak  

értéktelen, vegetáló lények. 

A lelkinap vendége Ft. Szőke Sándor  CM lazarista atya volt, aki a szentmise keretében 

nagyon szépen szemléltette Isten felénk áradó melegségét. Ezt a meleget viszont csak akkor tudjuk 

megérezni, ha kimozdulunk a komfort zónánkból és közeledünk szerető Mennyei Atyánk felé, aki 

egyszülőtt Fiát sem sajnálta elküldeni értünk, a mi megváltásunkért. 

A gyermekek keresztutját végigjárva, megköszöntük az Urnak az értünk vállalt áldozatát. 

Együtt énekeltünk, imádkoztunk a keresztuton. Hálát adtunk az Urnak, hogy annyira szeretett 

minket, hogy feláldozta magát a kereszten a mi lelkünk megmentéséért! Szerafina n. 

 

Énekünk így szólt a keresztuton: 

 

A kereszthez jövök kegyelmedért, 

A kereszthez jövök,  

hol értem folyt a vér 

Erőd által járhatom az utad, 

Alázattal követlek. 

Karod kitárva, a nevemen hívsz, 

Te fogadsz bár bűnös vagyok 

Nagy árat fizettél a vétkeimért, 

 Jézus jövök, 

         Jézus jövök, 

                Keresztedhez jövök én. 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 
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Március 9-én sok szeretettel gondolunk 

kedves barátunkra Peter Zidar  urra,  

Vezetőtanácsunk tagjára. 

Kívánunk neki születésnapja alkalmából sok 

örömet, boldogságot és jó egészséget az Úrtól!!! 

 

Ilie:- Sâmbătă am participat la ziua de reculegere a tinerilor  din 

Sâniob.  Am avut parte de jocuri și de momente spirituale 

frumoase, dintre care calea crucii era foarte frumoasă, fiindcă 

fiecare dintre noi ne-am rugat. Cel mai mult mi- a plăcut căutarea 

comorii, fiindcă eu am fost cel care am câștigat, fiindcă eu am 

ghicit că cea mai mare comoară este Isus prezent in Sfânta 

Euharistie. 

Diana: - Szombaton a mi Papbácsink Mihály atya és Szerafina 

nővér nagybőjti lelki napot szerveztek nekünk .  Ez jó volt, mert 

összegyültek a gitárosok és jól énekeltünk és mert voltak játékok és a misén én olvastam az oltárnál. 

Köszönöm ezt a jó lelki napot és a finom uzsonnát is!                          

Zsanett: - Nekem az tetszett szombaton, hogy újra énekeltünk a templomban a gitárosokkal. A 

keresztuton Szabina mellé voltam beosztva és együtt vezettük a XIV-es állomásnál az imát. A másik, 

ami tetszett a kincskeresés volt. Szerintem szuper jó volt így együtt lenni és imádkozni. 

Roli: - Én örvendek, hogy 

megismertem Sándor atyát, 

meg ministráltam neki és olyan jó 

volt, hogy nem untam magam, mert 

érdekes volt a beszéde. Szerintem 

mindenki élvezte.   Jó volt a közös   

uzsonnázás is,  meg a legjobb volt 

a kincskeresés.  


