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Fellobban a gyertya első égő lángja, 
Gondolataimat most szívem bezárja. 

Elmélkedem újra az Úr jövetelén, 
Lila színű gyertya mutatja most a fényt. 

 
Második gyertyának fényes, lila színe 

Örömhírt jelenti egy anyai szívnek. 
Józsefnek álmában csendült fel a zene, 

Máriának Isten küldött üzenetet. 
 

Harmadik gyertyának rózsaszín a színe, 
Isteni jövetelt hirdetett az Ige. 

Boldogsággal tölt fel mindenkit a remény, 
Megszületik a Megváltó égi küldöttként. 

 
Negyedik gyertyának színe újra lila, 
Megváltó, ki érkezik, az Úr akarata. 

Feláldozta gyermekét világnak bűnéért, 
Fényes lángja hordozza Krisztus szent vérét. 

 
Négy gyertyában egyesül a szent ünnep hite, 
Készül szívünk-lelkünk Krisztus születésére. 
Minden héten új gyertya nekünk fényeskedik, 

Négy hétre Betlehemben az Úr Jézus megszületik. 
 

Koszorúba fonva jelképe lett nekünk, 
Isten a Földre küldte gyermeki szívünk. 
A négy gyertya fénye üzenetet hordoz, 
Karácsonyra itt lesz, kit értünk áldozott. 

 

 

 
 

 

 

Az adventi időszak 

elmélkedéseit 

Központunk gyermekei  írták. 

Köszönjük szépen  

 fiataljainknak a szép 

gondolatokat!  

 

Cristina (17 éves) 

 Adventul este pregătirea pentru Crăciun, sărbătoarea 

Nașteri lui Isus. Este un timp de  pregătire spirituală, când 

ne gândim mai des la sufletul nostru, la modul în care trăim 

și la modul cum ar fi bine să trăim conform voinței lui 

Dumnezeu. 

 Pentru mine adventul înseamnă mai multă pace și 

liniște. În timpul adventului mi-aș dori ca în această casă să 

fim ca frații, fără certuri, fără cuvinte urâte. Aș mai dori să 

mergem împreună la biserică cum o făceam mai demult. 

 Pentru toți oamenii aș recomanda: Să fim cu toți cu 

zâmbetul pe buze și să ne ajutăm unii pe alții.  

 

 

 

 

 

 

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

50    szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



Hírek, infók:  

-December 17-18-19 

Magyar Karácsony-i 

vers, ének és mese 

versenyt szervezünk 

Központunkban, melyre 

a szentjobbi gyerekeket 

is szívesen látjuk.  

-December 23-án ér 

véget az iskola első 

féléve. A téli szünet 

2021. december 23-án 

kezdődik és 2022. 

január 9-éig tart. 

- December 30-án évzáró 

kiruccanást szervez 

Központunk gyerekei 

részére és más 

gyermekotthonok részére  

a Catunul Verde 

Alapítvány, Nagyváradon 

a Junp House-ba.  

- Január 15-én jutalom 

kirándulásra, azaz 

SZÁNKÓZNI viszi a 

Catunul Verde Alapítvány 

mindazokat a gyerekeket a 

különféle 

gyermekotthonokból  akik 

8-as átlagon felül zárták 

az első iskolai félévet.  

Robert  17-ik születésnapja igazán 

különleges volt. A két hatalmas tortát 

látva, mindenki boldog volt nem csak 

Robert. Az egyik tortát az otthon 

készítette számára, míg a másik hatalmas 

tortát a nagymamája ajándékozta neki. 

Köszönjük szépen a sok finomságot, 

melyben az egész otthon  részesült! 

 Sergiu: - Advent harmadik 

szombatján Nagyváradon voltunk, 

Szerafina nővér és Blanka nővér 

kíséretében.  Amikor a városba értünk 

elmentünk megnézni a központot, ami 

csodaszépen van feldíszítve és ott 

készítettünk karácsonyi képeket.  

Később  részt vettünk a Székesegyház előtt a  harmadik gyertya ünnepélyes meggyújtásán több 

iskola diákjai és tanárai, valamint sok család kíséretében. Nagyon szép volt, hogy így közösen imádkoztunk 

a gyerekekért, a fiatalokért és mindazokért akik a tanügyben dolgoznak. Mi imádkoztunk a nevelőkért is.  

A gyertya meggyújtása után két  gyermekkórus 

énekelt karácsonyi énekeket.  Mikor a koncert  véget ért a 

nővérek megvendégeltek minket és a Bazilika 

Gyermekkórusát  finom  meleg pizzával és üdítővel.         Ez 

nagyon jól esett nekünk.   

Vacsora után még visszamentünk  fénképet  

készíteni a jászolnál  és akkor találkoztunk személyesen  

Böcskei László  püspök atyával. Közösen elénekeltük a Mennyből az angyalt, és a püspök atya 

megajándékozott minket egy hatalmas  Merci csokoládéval. Ennek a találkozásnak  is nagyon örvendtünk. 

Egy igazán szép 

adventi esténk 

volt így 

Váradon. 
 

 
 
 
István : -  
December 11-
én, délután 4.00 órakor indultunk el Váradra. Először a közponba  mentünk megtekinteni a karácsonyi fényeket, majd este 6-ra átmentünk 
a Nagyváradi Székesegyház előtti térre, ahol  a tanárokért, diákokért nevelőkért imádkozva,  gyújtották meg az adventi koszorún a 
harmadik  gyertyát.   

A  gyertyát az én iskolám egyik tanárja gyújtotta meg, nagyon szép volt az imádság 
és az, ahogy a gyerekek énnekeltek karácsonyi énneket. Nagyon jó volt látni, hogy olyan 

sokan voltunk az adventi koszorú 
körül és így együtt készültünk a 
karácsonyra.  

Később  átmentünk a 
Kanonok sorra, ahol egy kicsit 
együtt lehettünk a nagyváradi 
gyerekkórussal. Velük 
pizzáztunk, majd a betlehemnél 
csináltunk képet és énekeltünk. 

Nagyon jó volt így 
együtt lenni! 

 
 

Adományok, 



támogatások, meglepetések! 

 Az év végéhez közeledve még mindig vannak támogatóink, akik segítenek nekünk örömet 

szerezni a gyerekeknek, fiataljainknak. 

 Az elmúlt napokban 

újabb transport érkezett 

Melkből, állandó segítőinktől. 

Nagyon hálásak vagyunk a sok 

támogatásért, amellyel egész 

éven át elhalmoztak minket! 

Köszönjük a raktárokban 

dolgozó sok szorgalmas 

önkéntesnek, akik ezen 

transzportokat összeállították, 

válogatták. Köszönet a sok 

fáradtságért és minden 

munkáért! Isten áldása legyen mindannyiukkal és kívánjuk, 

hogy Karácsony öröme töltse be otthonaikat! 

Köszönjük a FONACH cégnek az 

új világítótesteket, melyeket az 

elmúlt héten szeretek be 

Központunkba.  

 

 

 

 

A nappalikba,  

a tanulószobában,  

a konyhában  

a folyosón lettek kicserélve a régi elavult égők.  

Nagyon szépen köszönjük ezt a támogatást! 



 Nagyon szépen köszönjük a Nagyváradi 

Kiwanis Egyesületnek, vezetőjüknek Carmen 

Pollman, asszonynak, hogy Központunk minden 

gyermeke új, nagyon jó minőségű, meleg 

bakkancsot kapott ajándékba december 18-án. 

Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyszerű 

támogatást, mely nagyon hasznos a gyerekek 

részére!  

 

 

 

 

 

 

Hálásan köszönjük a Sárospataki Lovagok 

Egyesületének és mindazoknak, akik őket támogatták, a 

sok ruhaneműt, cipőket,  a 

szép könyveket, melyeket 

kedves barátunk  Sipos 

Zsolt bácsi hozott el 

nekünk 

ugyancsak 

december 18-

án.  

 

 

Köszönünk szépen minden adományt és 

Isten bőséges áldását kívánjuk minden 

jótevőnkre és családaikra!!! 

                      

 

  

    
   

Áldott, békés Karácsonyi ünnepeket kívánunk 
minden kedves jótevőnknek és családaiknak!!!


	A négy gyertya üzenete
	Horváth Edit Fresh

