
 

 

 

 

ELSŐÁLDOZÁS 

Szentjobbon 

Életünk folyamán sok szép ünnepnek 

eseménynek lehetünk tanui. Van amikor mi vagyunk a központban, van amikor a 

hozzánk tartozók az ünnepeltek. De azt hiszem elmondhatom, hogy az első 

szentáldozásunk napja, mindenikünk életének egyik legszebb, legemlékezetesebb 

ünnepe. 

          2021 Július 11-e 

örök emlék marad azon 

tizennyolc gyermek 

szívébe, akik 

Szentjobbon először 

járultak 

szentáldozáshoz az 

elmúlt vasárnapon. Már 

hónapok óta készültek 

erre a szép napra. Sőt a 

legnagyobbak, már évekkel ezelőtt elkezték az előkészületeket, de a vírus okozta 

helyzet miatt, nem került sor csak most az ünneplésre. 

 

 

 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 

   28 szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



A gyerekek nagyon lelkesek voltak. 

Csodálatosan csengett a hangjuk, amikor az énekeket 

próbáltam velük. Szívükben telve örömmel, tisztasággal 

várták, hogy találkozzanak az Úr Jézussal az 

Oltáriszentségben.  

Szociális központunkból két testvérpár 

Rézműves Diana és Zsolti, valamint a Kanalas ikrek 

Zsanett és Roli voltak az ünnepeltek. a templomba 

elkísértük nevelőik, keresztszüleik és az iker pár 

anyukája és testvérei is csatlakoztak hozzánk. Igazán 

szép ünnep volt ez az ő életükben! 

Kívánom számukra, hogy a Jézussal kötött barátságuk egy életre 

szóljon és mindig találjanak időt lelki életükre! Szera n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok szeretettel köszöntjük 

születésnapjuk alkalmából e héten 

RézmÜves Zsolt 

Jeremiás Ilie 

gyermekeinket 

Születésnapja alkalmából sok szeretettel gondolunk 

Főpásztorunkra Böcskei László megyéspüspökre 

Isten bőséges áldását kívánjuk  

életének minden napjára! 



Az elsőáldozók beszámolója 

Zsanett: - Én nagyon izgatottan vártam már ezt a napot. Mindig 

elmentem a hittanórákra és igyekeztem odafigyelni arra, amit a papbácsi 

tanít nekünk.  

Amikor aztán eljött az a nap, amikor az oltár elé kellett üljünk, 

nagyon izgultam. Különösen annak örültem, hogy édesanyám is ott volt 

a szülők között és látta, hogy milyen 

szépen vagyunk felöltözve. Meg itt voltak 

a keresztszüleink és nővér is velünk volt a 

templomban. Nekem nagyon tetszett nővérnek 

a hangja, mert vele nem féltem együtt énekelni.  

Szerintem mindenki nagyon szép volt, a lányok 

különösképpen gyönyörűek voltunk a fehér ruhákban és ez 

nagyon jó érzés volt, hogy én is köztük lehettem. A fiuk is szépek voltak 

és szép virág volt a kabátjukra akasztva.  

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki velünk ünnepelt. Köszönöm a 

konyhásoknak a finom ebédet és Tünde néniéknek a csodálatosan szép tortát! 

Köszönöm keresztszüleimnek, hogy olyan messziről eljöttek velünk ünnepelni és a szép ajándékokat, 

amelyeket nekünk hoztak! Én a legjobban annak örültem ezen a napon, hogy mindenki ott volt velem, akiket és 

nagyon szeretek! 

Roli: - Nekem kicsit 

sok volt a tanulni való és 

az, hogy minden nap 

kellett menni 

előkészülni. De most 

már nem bánom, mert 

tényleg jól sikerült 

minden. A 

legjobban annak 

örültem, hogy a 

keresztszüleim 

fogták a kezemet, amikor mentünk be a templomba. Ott minden 

nagyon szép volt és az áldozásnál nem csak kenyeret, hanem bort is  

kaptunk, ez volt a meglepetés. De minden jól sikerült és 

anyukámmal ültem az asztalnál és nagyon szép volt a 

torta is. Örülök, hogy ezt a napot együtt ünnepeltük! 

 



Diana: - Én úgy készültem fel az elsőáldozásra, hogy minden nap 

tanultam a kérdéseket és minden nap próbáltam odafigyelni a hittanórán arra, amit 

a papbácsi tanít. Én azért akartam elsőáldozó lenni, hogy kaphassak ostyát és 

azért, hogy minden bűnömet megtudjam gyónni. Ez nagyon jó érzés volt!  

Amikor az oltár elé mentünk, akkor első akalommal volt, hogy Jézus 

testét és vérét vettük magunkhoz. Ez nagyon nagy ajándék! Örvendek, hogy 

én is már mehetek áldozni úgy mint a felnőttek.  

Amikor kijöttünk a templomból, akkor készítettünk fényképeket 

a keresztszüleinkkel és minden vendégünkkel, majd együtt ebédeltünk. 

Szeretném megköszönni a keresztszüleimnek, hogy mellettem álltak 

ezen a szép ünnepnapon, köszönöm az ajándékokat és főleg a szuper 

szép és nagyon finom tortát. Ilyent csak az én keresztanyukám tud csinálni. 

KÖSZÖNÖM SZÉPEN!!! 

 

Zsolti: - Már régen vártam ezt a napot. 

Nagyon izgatott voltam, hogy vajon milyen 

lesz? Amikor a templomba mentünk, mindenki 

gyönyörűen volt felöltözve. Különleges érzés 

volt így menni be a templomba, hogy mindenki 

minket néz. A keresztszüleim mellettem álltak 

és ez nagyon jó érzés volt. 

Amikor előre mentünk minden nagyon 

szépen volt feldíszítve. Mivel nekem ez volt a 

születésnapom is, ezért nagyon különleges 

napom volt. Az áldozásnál is szépen álltunk és 

én áldoztam utoljára, majd jöttek a szülők.  

Otthon a finom ebéd után megettük a 

csodaszép tortát, amit keresztanyu készített nekünk.  

Nagyon szépen köszönöm keresztszüleimnek ezt a szép ajándékot! 

Én azért akartam elsőáldozó lenni, hogy közelebb kerüljek a jó 

Istenhez és ez szerintem most sikerült is.  

 

 


