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„… Meg vagyok győződve, hiszem, hogy egy szeretetre, hitre épülő 
új világ kapujában állunk, csak legyen bátorságunk, 
bizalmunk megfogni egymás kezét, 
és belépni ebbe a szeretetre épülő, 
a Szentháromság által formálódó szép világba!”

Böjte Csaba
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Kedves Tagtársak!

Részemről itt akár következhetne is most egy éves visszatekintés idei utolsó lapszámunkban,
de ezt a következő taggyűlésünkre hagynám. Fordítsuk inkább tekintetünket a mostani
időszakra! Az adventi – karácsonyi készülődést nem csak otthonotokban, hanem
egyesületünk életében is megkezdtük, folytatjuk. December 9-én a Családok Házát
teljesen megtöltöttük, vidám zenés gyermekműsorral, bűvészmutatvánnyal, kézműves
foglalkozásokkal, játékokkal. Ráadásul meglepetés ajándékcsomaggal térhettünk haza.

Szép gondossággal összeállított ajándékcsomagokat készítettetek, önzetlenül támo-
gattátok a csomagok eljuttatását, részt vettetek többször és kitartóan adománygyűjtésekben.
Kiemelten köszönöm munkájukat azoknak, akikre évek óta rendszeresen számíthatunk!
Fontos dolog volt minél többen bekapcsolódni ezekbe a készülődésekbe, mert így egyre
többen megtapasztalhatják közülünk milyen jó egymás között kapcsolatot építeni,
másoknak örömet okozni. 

Ez alkalommal újabb segítség is adódott Kovásznára eljuttatni ajándékainkat, mert a
Kárpátmedencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ), mellyel együttműködve nyáron
elindítottuk a Családlánc mozgalmat, támogatta utazásunkat. Így tehettük személyesebbé
az ajándékozásunkat. Nem is gondoljuk, mennyire a kölcsönös szeretetről és örömről
szól ez a történet! Kolozsi Noémi és István nevelőszülők, tiszteletbeli tagtársaink, arra
utalva köszönték meg az ajándékokat, hogy mekkora hiányt tudott már máskor is befedni
az egyesületünktől érkező ajándék a gyermekek örömére. Válaszomban ráirányítottam fi-
gyelmüket, a szeretet egységének világában, az adás és az elfogadás a kölcsönösségben,
egyenrangúan összetartozik. Ezért nem lehet elég erősen hangsúlyozni, mennyire jót tesz
az is, aki engedi, hogy jót tegyünk! Honlapunk (www.noepecs.hu) fényképgalériájában
láthattok képeket. 

Jelen számunkban olyan írást is találtok, melyekkel a megajándékozottaink hálája tér
vissza hozzánk a háromszéki kisgyermekek tollából. Mi is tanulhatunk tőlük, mert mély
érzésű, értelmes, mélyen hívő gyerekeknek készítettetek kis csomagokat, a melyek most
egy szobában elhelyezett kartonjainkban lapulva várják a Szentestét. 

A karácsonyi készülődés tartalmasságához a meghirdetett csoki gyűjtési akciónkkal
is szerettünk volna hozzájárulni. Az önzetlenség fontosságára kívántuk ráirányítani gyer-
mekeink figyelmét. Szeretném, ha azok, akikhez tavaly beérkezett a Szentcsalád képe,
idén maguk indítanák tovább a „Szállást keres a Szentcsalád” járást.

Most három kéréssel szeretnék előállni!

- Kérem, már most jegyezzétek be a naptáratokba, hogy 2013. február 9-én (a
lebonyolítás szempontjából 8-9-10-én) a tizedik, jubileumi Házasság Világnapot tartjuk
meg. Minden tagcsaládunkra számítunk, valamint a külhoni vendégeinkre is.

- Szép karácsonyi ajándék volna egymásnak, ha sikerülne a hiányzó képekkel feltölteni
a honlapunkon, a csak nekünk látogatható, digitális fényképalbumunkat! (A honlap PSZNE
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tagoknak szóló menüpontja alatt szükséges jelszót az irodai ügyeleten megkérdezhetitek.)
Ne tekintsétek nehéz feladatnak! Elektronikusan-, papíralapon-, csoportképként-, vagy
családtagonként-, kísérő szöveggel-, vagy anélkül küldhetitek részemre, vagy irodánkba
is! Lényeg, úgy legyen ajándék a többieknek, hogy minden családtagnak feltüntetitek a
nevét!

- Közös érdekünk vevőt találni, tehát abban kérem segítségeteket, hogy a régi iroda-
helyiségeinket el tudjuk adni költségeink csökkentése érdekében! Adatok:

Nagy Lajos Király út 22. II. emelet, 19 m², 1,6 millió Ft
Nagy Lajos Király út 22. földszint, 38 m², 2,9 millió Ft

A fenti árak a vezetőség döntése szerint lettek megállapítva, aki vevőt hoz, jutalékban
részesülhet.

Az írások közül a Családok Háza programjait azért ajánlom figyelmetekbe, mert
fontos, színvonalas, ingyenes lélekerősítő lehetőségeket kínálnak számunkra. Egyik este
például hazaérkezve az apák szerepéről szóló, nekünk címzett előadásról, sokkal
pozitívabban kezdtem látni a nekünk, férjeknek, apáknak szóló hivatásunkat. Ha ezt
kihagytam volna, azt sem tudtam volna meg, gazdagságomból milyen „gyöngyszemet”
hagytam elgurulni!

Kedves édesapák, az előadás tartalmának segítségével észrevettem, nekünk is
pontosan megvan a helyünk a betlehemi családmodellben. Mária adta a Megváltót a
világnak, a pásztorok és a királyok jöttek imádására. De a Kisded mellett álló, Józsefnek
az Atya szerepét kellett felmutatni! Egy személyben kellett lennie gondoskodással és
irányítással a család szentéletű „pásztorának” és „királyának”!

Szép adventi ráhangolódást, áldott Karácsonyt kívánok minden családnak a vezetőség,
Csizmadia Ildikó, Sztojkovics Ildikó, Arató Csongor, Kovács János, Sinkó Zoltán és a
magam nevében!

Sámson László
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A helyünkön vagyunk
Sokat mesélünk másoknak a közösség megtartó erejéről, arról a fantasztikus össze-
tartásról ami a nagycsaládos egyesületben van, a segítőkészségről, nyitottságról, befo-
gadásról, és ennek a mindennapokban megerősítő erejéről.

Bennem (Zsuzsi) egy teljes világ változott meg mióta tagok lehettünk. Előtte
voltak egzisztenciális aggodalmaim, hogy tanári diplomával a mai világban mit is kezdek.
Eddig csak olyan állásaim voltak, amik GYES-es anyukák helyére szóltak, szóval semmi
biztos, csupa bizonytalanság, és amikor azt hinném ez fokozódik, mert nagycsaládos
lesz az ember, akkor NOE taggá válva képzeljétek, MEGSZŰNT. Mert annyira egyértelmű
lesz, hogy vannak fontosabb dolgok, hogy a közösség megtartó ereje mi mindenen át-
segít, hogy látunk sorsokat egymás között és odalépünk, segítünk, hogy lehet számítani
a többiekre, számíthatunk egymásra, egyet képviselünk és odatesszük érte magunkat. 

Meséltünk a fantasztikus játszódélutánokról és hogy milyen befogadó a közösség,
hogy a legtöbb program nem zártkörű! Ez nagyon nagy dolog! Nagyon örülünk, hogy
NOE-sok lehetünk, mert nekünk ez egy értékrend, egy világkép, egy olyan távlati cél,
amiről Pécsi Rita a szülőklubon is beszélt, ami egy felnőttet alakít, megtart, helyére rak.
És érezzük, hogy a helyünkön vagyunk, mert köztetek lehetünk. KÖSZÖNJÜK!!

Egy örömömet szeretném elmesélni nektek. Nyáron meghívott minket Ivánfi-
Tóth család a balatoni nyaralójukba, (ez már önmagában nagy dolog, nagycsaládos
összefogás). Képzeljétek, aznap mikor érkeztünk, csőtörésük lett! Ennek ellenére, nem
zavartak el minket. A kis Beus is épp túl volt egy lázas betegségen. Ilyen helyzetben két
nagycsalád el tudott békében, összefogásban lenni ott 2-3 napot, csőtörésestül, és
örömteli pillanatokban volt részünk együtt. Ez nekem nagyon nagy élmény volt! Ez is egy
szép példája a nagycsaládnak, egymás közt is családtagként, nem protokolláris elvárások
alapján, hanem emberként, testvérként közelítünk egymáshoz és fogadjuk el, fogadjuk
be egymást életünkbe. 

Örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a hitvallásnak és a NOE nagycsaládnak!

Csíki család
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Nagycsaládos játszóutca Pécsett
Idén már 17. alkalommal hívtuk meg Pécs város családjait, hogy tölt-

senek velünk egy délutánt Pécs egyik gyerekek által közkedvelt
helyén, a Sétatéren október 7-én 3-6-ig. Egyesületünk önkénte-

sei nagy munkával készültek erre a napra, s kínáltak sokféle
érdekes tevékenységet a látogatóknak. Fontosnak tartjuk, hogy
ezen a délutánon ne legyenek árusok, ne a vásárlásban talál-
janak örömet az emberek, hanem az együttlétben, az együtt
játszásban. A gyerekek „menetlevelet” kaptak és húsz

játéklehetőséget kínáltunk nekik. Ebből, ha ötfélét tel-
jesítettek, akkor ajándékot választhattak maguknak.

Nagy volt az igyekezet, hogy ügyesen lecsússzanak a
kötélpályán, ledobják a sárkánynak mind a hét fejét,

totókat töltsenek ki, halacskákat horgásszanak, eltalálják
a csőből kiguruló diót, nemezeljenek, hímezzenek, varrjanak, papírt haj-
togassanak … Közben Pécs legjobb bábszínháza a „MárkusZínház”
szórakoztatta a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Az égiek is velünk voltak,
mert az előrejelzés ellenére szép őszi napsütésben játszhattunk együtt, s
amikor már a pakolást is befejeztük, akkor szakadt le az ég.

Farkasné Székely Kamilla

Apa, most légy bátor!
A két híres ókori orvosszentről, Kozmáról és Damjánról a keresztény egyház szeptember
26- án emlékezett meg. Jelentőségüket az is szemlélteti, hogy a Szent Koronánk
zománcképein is jelen vannak. Tiszteletük a régi idők óta jelen volt hagyományainkban.
Segítő közbenjárásukra ma is szükség volna! Számos orvos-tagtársunk is manapság
komoly erőfeszítéssel teljesíti hivatását. Helytállásukkal másoknak is erőt adhatnak a
nehézségekkel szembenézni. Főleg ezért ajánlom figyelmetekbe tagtársunk gondolatait!
Sámson L.

… Jól esik, amikor egyre több kritika éri az egészségügyet - sajnos időnként joggal - és
amikor annyi kolléga hagyja itt hazáját a jobb megélhetés reményében ... (Van
véleményem erről is.) Kislányom, Panni 1-2 éve azt mondta nekem: apa most légy bátor

és menj- illetve menjünk ki valahová, ahova hívnak! Erre én azt válaszoltam:
tudod kislányom most ahhoz kell nagyobb bátorság, hogy itthon

maradjak és itt álljak helyt. Azt hiszem, igazam lett. Csendben
helytállni, névtelen "hősként" tenni a dolgát mindenkinek (és itt

most nem csak a szűkebb hivatásomra, munkatársaimra gon-
dolok, hanem mindenkire, aki ezt a kis hazát építi) ez vihet
közelebb minket a Jóistenhez. (Mikor írom ezt, pont ma van
Kis Szent Teréz napja, a "kis út" szentjéé, aki nem nagy
tettekről beszél, hanem az apró, de a Jóistennek ajánlott
cselekedetekről...)

Kovács Laci (a Pálos - Törpe utcai)
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Szülőklub
Azt már megszokhattuk, hogy gyerekeink, fiataljaink klubokba járnak, de hogy a szülők
is járhatnak? Igen ez a szülőké, szülőknek szól!

Dr. Uzsalyné Pécsi Rita, tagtársunk, remek előadássorozatáról van szó, amelyet
havonta hallgathatunk az új irodában, a Családok Házában, „Mesterségünk (legyen) a
nevelés” címmel. Elsőre megdöbbentem, önnevelés, önismeret, ebből, hogy fogom
tudni jobban nevelni a gyerekeimet. Aztán nagyra nyíltak a füleim és nem volt elég az
a másfél-két óra, amely rendelkezésre állt, hogy Rita mindent elmondjon, úgy, hogy
azt meg is tudjam jegyezni. Volt már szó a felnőtt kor lelki mozgásáról, kríziseiről, a
magzati kortól az óvodás kor végéig tartó életszakaszról, valamint az apák szerepéről.
Az apás előadáson szép számmal voltak jelen az egyesület apái, és a férjem szerint,
minden férfinak, apának meg kellene hallgatni, el kéne olvasni Ritának ezt a témájú
előadását. Akinek iskoláskorú, vagy kamasz gyereke van, annak feltétlenül tudom aján-
lani a további alkalmakat, mert még sokat kell, lehet tanulnunk. Az előadás
időtartamára gyerekfelügyelők vigyáznak a kisebbekre, játszanak velük a jól felszerelt
játszószobában, így a gyermekeink miatt sem kell aggódnunk, nyugodtan ki tudunk
kapcsolódni és teljesen az előadásra tudunk hangolódni. 

Köszönöm ezt a kiváló lehetőséget, és mindenkit bíztatok, hogy vegyen részt a későbbi
előadásokon, nem fogja megbánni.

Dénesné Farkas Enikő

AVE egyedülállók lelki gyakorlata Máriagyűdön
Három csodálatos hétvégén vettem részt szeptember, október és november hónapok
első hétvégéjén tartott összejövetelen. Kicsit bizonytalan voltam. Arra gondoltam, hogy
nekem már olyan nagy segítség talán nem is igen kell. Nagyon nagyot tévedtem és most
elmondom nektek, hogy mennyire szüksége van mindenkinek hasonló összejövetelekre.
Gyermekeimet egyedül nevelő szülőként az elvesztett szülő helyett is helyt kell állni, vi -
szont a szülőnek nem nagyon van segítsége, beszélgető társa, másoknak nincs rá ideje
és a problémák is csak rám maradnak. A lelki gyakorlatok rámutattak arra, hogy a szülő
hogyan tudja kicsi, illetve nagyobb gyermekét szeretettel és határozottan nevelni. Arra
is ötletet kaptunk, hogy a már nagyobb gyermeket, aki elhagyni készül a családi fészket,
hogyan engedjük el, segítsük és támogassuk. Mi szülők magunkkal kapcsolatban is út-
mutatást kaptunk, hogy ne érezzük magunkat kirekesztettnek, mellőzö6ttnek. Az Isten
segítő kegyelmével, Szűzanya támogatásával és a ránk áradó Szentlélek erejével nagy
lelki megújulásban volt részünk. Ez a három hétvége kevésnek bizonyult számomra, de
arra éppen elég volt, hogy magunkba nézzünk, érezzük a teremtő erejét és azt is, hogy
nem vagyunk egyedül mert Ő velünk van. Lelkiekben megerősödve, töltekezve tértem
haza és biztos, hogy ez a kis közösség már együtt marad.

Sági Erzsébet, 2012. december 2.



7

Fekete karácsony
Zoltán hatodik évét töltötte, amikor családjával Magyarországra költöztek. Ennek az örökmozgó,
vidám kisfiúnak nagy változást jelentett a nyüzsgő város zaja, egy megszokott, csendes falusi élet
után. Szülei nagy tragédián mentek keresztül, mert elvesztették a munkahelyüket és egyben a
sok adósság miatt a házukat is. Zoltán édesanyja, Mária, szüleihez fordult segítségért, akik azt
ajánlották, hogy költözzenek hozzájuk, így kerültek ők Magyarországra. 

A ház előtt álltak Mária szülei, akik nagy izgalommal várták az érkező családot. Zoltán nem
szerette a nagyszüleit, mert mindig parancsolgattak neki. Zoltán külön szobát kapott a ház
legridegebb, legeldugottabb helyén, a padláson. Szép gyerekszobának volt berendezve, Zoltán
mégis úgy érezte, hogy nagyon távol áll tőle. Lepakolta kicsi kis csomagját és szemlélődni kezdett 
Talált egy tárgyat, ami hamar belopta magát a szívébe: egy üveggömb volt, amit ha felráztak, hul-
lottak a fehér hópelyhek, ezzel órákig el tudott játszani. Teltek a hónapok, de Zoltán nem tudott
beilleszkedni új környezetébe, az óvodába is mindig verekedett és többször kapta el az óvónő,
hogy sír a sarokban, ha kérdőre vonta, miért sír azt mondta haza akar menni.

Egy alkalommal nagyapja elvitte a szüleit szórakozni, így Zoltán nagymamájával maradt ott -
hon. A nagymama kihasználva az alkalmat leült a televízió elé, míg Zoltán össze kellett söpörje
az udvart. Miután végzett, halkan visszavonult szobájába és játszott a gömböcskéjével. Beköszön-
tött a december és Zoltán lelkiállapota egyre csak romlott. Szülei egyre kevesebbet törődtek vele
és rájött arra, hogy ő már többet soha sem lehet boldog. Szenteste Zoltán reménnyel a szívében
szaladt le a lépcsőkön, várva a szép karácsonyfát, ajándékokat, de amint leért darabokra törtek
álmai: szülei egy asztalnál ülve veszekedtek papírmunkájuk felett és a nagyszülei pedig nem
voltak otthon. Zoltán érezte, hogy elveszített mindent. Szomorúan megfordult és csendes
magányában ballagott felfele, miközben potyogtak a könnyei a kopott padlóra.

Felérve a szobájába az ablakhoz ment és megrázta az aranyos gömböcskét, és tudta, hogy
csak az ő szívébe marad karácsony. Kinn nem havazott és egyetlen csillag sem ragyogott az égen,
minden sötét volt. Ágyán feküdt és rájött, hogy ő kell megváltoztassa ezt az egész helyzetet. Gon-
dolkodott és ismét lement a lépcsőkön, szülei hátához állt és énekelni kezdett: „Mennyből az
angyal...’’ A két felnőtt meglepetten fordult hátra, szemükből patakzottak a könnyek, de ők is
énekelni kezdtek. Hazaérkeztek a nagyszülők is és nem tudták elképzelni, hogy mi okozta ezt a
nagy változást. Összeölelkeztek mind az ötön és attól a perctől szívükbe költözött a béke!

Megszületett számukra is a kisded Jézus!

Dénes Boglárka, Kovászna
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Kommunikációs tréning
A férjem ötlete volt, hogy részt vegyünk ezen a 30 órás tanfolyamon. Először úgy gon-
doltam, nekem erre semmi szükségem, hiszen „tudok én kommunikálni”, mást se
csinálok már idestova 50 éve. 

De jó, menjünk el, addig legalább biztosan együtt vagyunk. (Megjegyzem, ez óriási
ajándék volt!!!) Rászántuk az időt, és cserébe rengeteg tapasztalatot, játékot, praktikát
kaptunk. Megérezhettük, milyen elfogadottnak lenni, szerepeket játszhattunk komolyan
vagy humorral telítve, verset írtunk, megtanultuk idegenek számára is érthetően kife-
jezni az érzéseinket, kérdeztünk és válaszoltunk, magyaráztunk és előadtunk, ko-
molyak voltunk és nevettünk. A szünetekben egyre közelebb kerülve egymáshoz
beszélgettünk, talán kicsit „munkakapcsolatokat” is építettünk.

Egy dolog egészen biztos: gazdagabbak lettünk. Köszönjük!

Abainé Dévényi Zsuzsanna
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Életvezetési tábor augusztusban

Egyesületünk az Együtt az Életért Közhasznú Egyesülettel közösen életvezetési tábort
valósított meg augusztusban, melyen családjaink is képviseltették magukat. A
résztvevők véleménye és a képek magukért beszélnek.
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CSALÁDOK HÁZA PÉCSETT… 
Mint már a sok hirdetésből és beinduló programból láthattátok, a Családok Háza Pé -
csett projekt kínálata olyan nagy és széles körű, hogy mindenki találhat magának
megfelelő előadást, tréninget, klubot, tanácsadást. A honlapon naprakészen követ -
hetitek az eseményeket, az összefoglaló táblázatban a következő két hónap terveit.
Programjaink nyitottak és ingyenesek, mindenki számára hozzáférhetőek. Gyermek-
felügyeletet biztosítunk, s az egész napos tréningeken ebédet a résztvevőknek.

Két táborral nyitottunk, melyeknek beszámolóit olvashatjátok az újságban.
Szeptembertől működik az életvitel, jogi, munkavállalási és A tanácsadás rendszere-
sen. Életvitel tanácsadás hétfőtől csütörtökig ügyeleti időben, jogi tanácsadás pénteken
2-3-ig, munkavállalási tanácsadás minden hó első keddjén 2-4-ig, „A” tanácsadás min-
den páros hétfőn 4-6-ig áll rendelkezésre. A 14-18 év közötti fiataloknak a hetente
ismétlődő Esernyő klubot ajánljuk, meséken, rajzon, zenén keresztül ismerkednek
egymással és a külvilággal, sok móka között. A következő tanévben ugyanennek a ge -
nerációnak a felelős párválasztással, együttjárással kapcsolatos összejöveteleket ter-
vezünk tartani. 

A szülőket vagy leendő szülőket a Szülőklubra hívjuk. Pécsi Rita élvezetes előadásai
közben jó tippeket kaphatunk gyermekeink és magunk neveléséhez. Az előadás után
kis harapni való mellett lehetőség van kérdezni és beszélgetni. A Szülőklub a következő
tanévben is folytatódik. Akik fontosnak érzik, hogy kapcsolataikban jól tudják kifejezni
magukat részt vehettek egy 30 órás kommunikációs tréningen. A Béres-Korpics házas -
pár programja olyan jól sikerült, hogy nem szabadulnak tőlünk, a jövőben is lesz alkal -
munk hasonló játékosan formálódni a kezeik között.

Az önismereti tréning sem kevésbé népszerű. Akik most lemaradtak, még már-
ciusba jelentkezhetnek. 

Sokan angoltudásukat szeretnék elmélyíteni, mert munkájukhoz erre van szükség.
A túljelentkezés miatt két csoport helyett három indult, hogy minden szinten
képezhessék magukat tagtársaink. 

Októberben tartottuk a szokásos Családi Délutánunkat, melyre meghívtuk Pécs
családjait, játsszanak velünk. A résztvevők 14-féle játékkal szórakozhattak, s aki
menetlevelén összegyűjtött 5 pecsétet, ajándékot kapott. Több mint 300-an jöttek el,
hogy velünk töltsék ezt a szép délutánt. 

Októberben egy KÖR konferenciát és tréninget szerveztünk, a Közösségi Önsegítő
Rendszer azóta beindult, s működnek a cserék. 

Decemberben Adventi gyertyagyújtásra hívtunk benneteket, ahol a családoknak kis
ajándékot is adtunk. A játék és együttlét mellett, a közös ajándékkészítés volt a fő cél. 

Januárban folytatódnak a tanácsadások, klubok. 

Februárban a Házasság Világnapja ünnepünkön leszünk együtt február 9-én,
melyre határon túli vendégeket is várunk.

Farkasné Székely Kamilla
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ANGYALVÁRÁS
Egész éjszaka hideg decemberi szél fújt. Reggelre az ablakokon jégvirágok rajzolódtak ki. Nem csoda,
hisz a hónap közepe felé mutatott a naptár. Hajnalodott… a hideg szél ordítóan süvített végig a
nagyváros szeretet nélküli, szürke épületei között. Bár már világosodott, egy lélek sem járt az utcán.
Érezték biztosan, hogy nem a legjobb ötlet ebben az időben kimenni az utcára… de mégis muszáj…
Néhány óra elteltével a hatalmas gyárak égbenyúló kéményeiből óriási füstfelhők gomolyogtak ki.
Igen. A nép dolgozott. A szél is szelídebben szaladgált…

-Még tizenkét nap és itt az Angyal! kiáltott fel, még félig becsukott szemmel Anna, a Hóvirág utcai
szegényes kis kertes ház lakója.

-Nagymama, nagymama, hallod amit mondok? Még tizenkét nap…
Idős, meggörnyedt, megviselt, ráncos arcú, szegényes öltözetű asszony csoszogott be a kis kony-

hából, a pici nyirkos szobába. Kezében forró gyógynövény tea és egy félszáraz barna kenyérszelet.
Anna reggelije.  

Julcsa mama tisztában volt a Karácsony közeledtével. A kis család Julcsa néniből, fiából és annak
kislányából, Annából tevődött össze. A kislányt édesanyja élete feláldozásával szülte meg. Az édesapa
a gyárban robotolt, úgy, mint több ezer társa, azért a néhány garasért ami a napi betevőre is szűkösön
volt elég, nemhogy egyébre… Anna a reggeli után lelkendezve fogott neki az Angyalnak szóló levelének,
reménykedve abban, hogy az Angyalnak marad az almán és a dión kívül egyéb ajándéka is, nem úgy,
mint a Mikulás bácsinak. Az angyalvárás nagyon izgatta Anna fantáziáját, de még inkább a felnőttekét,
hisz hiába kuporgatták a garasokat, sehogy sem akart annyi összegyűlni, hogy egy kis ajándékra fussa.
Két nap elteltével, a nagymama a vacsorát a szokottnál hamarabb elkészítette. A kis unoka nem tudta,
hogy mire vélje, ezért kíváncsian meg is kérdezte. A válasz a következő volt: 

- Ma, december 15–én elindul a Szent Család, hogy szállást keressen a megszületendő kis Jézus
számára, ezért az elkövetkezendő kilenc napon át készülni fogunk az Istenfiú megszületésére. Sze -
retném, ha megértenéd, hogy a Szenteste nem az angyalvárásról szól. Ezen az áldott estén értünk, a
mi üdvösségünkért világra születik Jézus. Illő és tisztességes, hogy méltóképpen tudjuk befogadni
lelkünk kis templomába. Szeretném, ha mától együtt készülnénk erre a magasztos napra!
Szegényesen élünk, de lelkünket annál gazdagabbá tudjuk tenni, ha ima és ének által dicsőítjük a
Gondviselőt. Anna elhallgatott. Nem az angyalvárás a legfontosabb, hanem a Jézus várás. Az ajtó
meg csikordult.

-Édesapám! - ujjongott föl Anna, édesapám, Isten hozta haza! 
Néhány perc múlva a meggyújtott gyertya és a feszület előtt együtt imádkozott az apró család.

Imádkoztak, énekeltek, elmélkedtek, és az elkövetkezendő nyolc napban mindezt megismételték.
Készültek. Anna a kis Jézus születése mellett, titkon remélt az angyaljárásban is, hisz a betlehemi
király mellett, az Angyalt is várta. 

Holnap Szenteste! Sajnos az ünnepi vacsorát nem lehetett ünnepinek nevezni. Forró leves, barna
kenyér és alma. Este magukra öltve az egyetlen ünneplő ruhájukat, szentmisére indultak. 

Kilenc napon át tiszta szívből készültek, így méltón szerették volna megünnepelni az Úr születés-
napját. A hívek szájából tisztán csendült fel a Glória! Lélekben mindenki a mennybe szállt! Az áldozat
bemutatás után sűrűn hullni kezdett a hó. 

Hazafele Anna állandóan kiszakította kezét édesapja kezéből, hogy a kirakat áruiban gyönyörköd-
hessen. Milyen szép baba! Ni-ni, Micimackó! 

Az utca elején feltűnt a kis kétszobás házuk. Az ajtóhoz érve, a sötét miatt belebotlottak egy cso-
magba. Betérve a házba, gyertyát gyújtva, jobban szemügyre vették a különös meglepetést. Friss,
fehér kenyér, kalács, liszt, bonbon, meleg zoknik, sálak, sapkák, néhány szál gyertya és egy óriási nagy
baba… leírhatatlan volt a felnőttek csodálkozása, de még inkább Anna boldogsága. 

Valóban angyaljárás volt! Igen, a város plébánosának angyala! A nagy izgalomtól már senki sem
érzett sem fáradtságot, sem éhséget, legkevésbé hideget. Boldogok voltak. Lelkükben megszületett
a Megváltó, életükben pedig először ünnepi vacsorához ülhettek.
Jonica Xénia, Kovászna



Egyesületünk, a
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

- elnök: Sámson László -
látja el a 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Al-Duna Régiós Iroda
teendőit is.

Régiós titkár: Várdainé Kiss Krisztina
Telefon: 70/3323514 email: vardaikr@g-mail.com

Helyettes: Farkasné Székely Kamilla
Telefon:70/6351813 email: sz.sica@gmail.com

Egyesületünk székhelye:
7622 Pécs, Nagy Lajos király út 9.

Telefon: 72/520568 Telefax: 72/520-569
E-mail: noepecs@pphf.hu

További információk honlapunkon találhatók:
www.noepecs.hu

Ügyeleti rend:
Pécs, Janus Pannonius u. 11. fsz. (Csontváry Múzeum épülete)

Hétfő: 9.00-12.00 Sámson László
Kedd: 9.00-16.30 Székely Kamilla

Szerda: 10.00-16.00 Várdainé Kiss Krisztina
Csütörtök: 9.00-15.00 Trási Edina

Péntek: 10.30-14.00 Csizmadia Ildikó 


