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Tisztelt Támogatók! Kedves Jótevőink!

Fenyőág,
gyertyaláng,
mézeskalács,
harangszó,
nagy hideg, tél,
várakozás
ezek a szavak valahogy összetartoznak. Kinek-kinek más jut
eszébe, ha az adventről kérdezzük... Az adventi időszak a karácsonyra való
előkészület időszaka. Készülünk az Isten Gyermekkel való találkozásra. Úgy
hiszem a reggeli róráté misék is lépcsőfokok e találkozás felé. Az ima, a csend
segíthet legjobban az ünnpre való felkészülésre.
Kedves testvéreim! Azzal, hogy ma eljöttetek ebbe a csöpp kis faluba, hogy
az itteni árva és szegény gyerekeket megajándékozzátok átvettétek az angyalok
szerepét. A szegénység miatt Bélfenyéren a gyerekeknek a következő kérdéseket
ritkán teszik fel: "Mit kérsz a Mikulástól?" vagy "Mit hozzon neked az angyalka?"
A legtöbb gyereknek a meglepetés az, ha egyáltalán karácsonyfát hoz az angyal ....
ajándékot nem is remélnek.
-- -Kedves Jótevőink! Ti vagytok- a--béIfenyéri árvák és szegény gyerekek
angyalkái, akik a karácsonyfa alá ajándékot tesznek. Isten áldja meg munkátokat,
szolgálatotokat!
Sokunknak talán nehéz elképzelni, de itt a faluban tényleg vannak olyan gyerekek,
akik, amikor egy pár használt piros csizmát vagy egy használt kabátot kapnak,
nagyobb örömmel próbálják fel, mint mások a hatodik új kabátot.
A gyermekotthonban lakó gyerekek mellé sok gyerek jár hozzánk a faluból
napközis programra. Itt ebédelnek, tanulnak, játszanak, uzsonnáznak, hazamennek.
Még a tanév első hónapjában egyik hétvégén kirándulást szerveztünk a
gyerekeknek Nagyváradra. Egy kisfiú, aki akkortájban kezdett el bejárni hozzánk,
szakadt cipővel érkezett. Félrehívtam és kerestünk neki egy bakancsot. Több
autóval mentünk és visszafelé is ugyanúgy. Amikor visszaértem a lépcső mellett
hevert a bakancs .... A kisfiú nem hitte el, hogya jó állapotú bakancsot végleg
nekiadtam ..... addig mindig a nagyobb testvérei kinőtt lábbeliét viselte. Másnap
aztán megbeszéltük, s újra birtokba vette az "új" bakancsot.
ő

Kedves Angyalok! Köszönöm a bélfenyéri árva és szegény gyermekek
nevében a gondoskodást, támogatást, szeretetet, sok adományt!

Kérjük mindannyiunk számára, hogy a karácsonyi forgatag közepette Isten
nagy ajándékát az Isteni Gyermeket ünnepeljük; Jézus gyermekként való
megszületését, s ennek hátterében a világunkba érkező Istennel való személyes
találkozásra készüljünk!

Kívánunk áldott adventi készülődést!
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
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