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„Női fonó” a plébánián

A Fonóban októberben beszélgettünk az „évkörről”, arról, hogyan tudunk a természet ritmusával együtt élni. Milyen teendőknek van itt az ideje ősszel, és mi lehet a lélek és a
szellem szempontjából aratás, betakarítás, szüret. Somogyiné
Kriszta keramikus művész megmutatta nekünk az agyagozás
fortélyait, titkait (persze alapszinten). Mindenkinek sikerült
megszelidítenie ezt az anyagot, így aztán formás kis edénykék
„születtek” a kezeink alatt. A lányaink természetesen ezúttal
is túltettek rajtunk kreativitásban! Ők nem álltak meg a tálnál: sorakoztak az agyagcsigák hosszú sorban az asztalon.:-)
Novemberben a Gary Chapman-féle „szeretet-nyelvekről”
beszéltünk. Ennek lényege, hogy személyiségünket felfoghatjuk egy benzinmotorként, amelynek működéséhez rendszeresen szükség van üzemanyagra. Az ember számára a szeretet
jelenti az említett hajtóanyagot. A házasságban a házastársak
feladata egymás „szeretettankjának” feltöltése (de igaz ez a házasságon kívül a családon belüli egyéb kapcsolatokra is). Talán
megéltük már, amikor egy gondosan kiválasztott ajándéknak
vagy egy meglepetésként elvégzett házimunkának társunk
nem igazán örült. A félreértések és sokszor a csalódások hátterében az áll, hogy szeretetünket nem a társunk „szeretetnyelén” fejezzük ki. Gary Chapman, amerikai keresztény családterapeuta 20 éves tanácsadói tapasztalata alapján 5 szeretetnyelv
típust állapított meg: elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés.Ezeket a szeretetnyelv típusokat

vettük sorra röviden annak érdekében, hogy felismerjük saját,
illetve társunk, gyermekünk szeretetnyelvét, és ennek megfelelően átgondoljuk családi, baráti, és egyéb emberi kapcsolatainkat. A beszélgetés után játszottunk a fonallal! A gyerekekkel
fonalmikulást készítettünk, felelevenítettük a kézről-kézre
átvevő s fonalazós játékot. A felnőttek és nagyobb gyerekek
megtanulhatták a horgolás alapfogásait. A horgolást a nagy
érdeklődésre való tekintettel továbbfolytattuk a decemberi
alkalmon is. (Néhányan otthon sem hagyták abba .)
A decemberi találkozásunk az Advent hangulatában telt.
Beszélgettünk a szeretteinknek adható legnagyobb ajándékról: a lelki ajándékokról, és arról, hogy ne feledkezzünk meg a
karácsonyi sütés-főzés közben lehajolni a lábatlankodó gyermekünkhöz, mert a Karácsony nem a finom ételekről, a drága
ajándékokról szól, hanem a szeretetről, és legfőképpen a legnagyobb Szeretetről, amelyet Isten azzal mutatott ki irántunk,
hogy egyszülött Fiát küldte hozzánk Jézus személyében.
Szeretettel várunk mindenkit a következő szombat délutáni alkalmakon: január 19., február 23., március 30.
Gyuris Edit

Társasjáték-kör következő alkalmai:
január 20.; február 16.; március 23. (szombatonként
15 órától)

Baba-mama klub
Nagy örömünkre szolgált, hogy idén októberben a Paprikakoszorú projekten belül újraindulhatott itt, Szentmihályon
a Baba-mama klub. Megtisztelő számomra, hogy plébánosunk engem kért fel a Klub vezetésére, hiszen jelenleg én is
otthon töltöm a napjaimat második kisfiammal.
Az első találkozót izgatottan vártam: kíváncsi voltam,
hány új anyukát ismerhetek meg. Már az első összejövetel
felülmúlta a várakozásaimat: 6 anyuka jelent meg, s hozta
magával tündéri apróságát. A csipet-csapat hamar összeszokott: az anyukák szívesen társalognak egymással az őket ér-

deklő minden „babás” témáról (pl. táplálás, alvási szokások,
születésélmény, gyermekkori betegségek, stb.). Kicseréljük
tapasztalatainkat, s megsúgjuk egymásnak a babagondozás
során bevált praktikákat, gyermekdalokat hallgatunk, mondókázunk, miközben a picúrok önfeledten játszanak közöttünk.
Épületes találkozóinkat olyannyira szeretjük, hogy január
9, szerdát követően január 17 csütörtöktől fogva minden csütörtök délelőtt együtt leszünk a plébániai Közösségi Házban.
Pálinkóné Császár Szilvia

