
azok, akik a programok megszervezésében segédkeztek, akik a sátrak 
felállításánál dolgoztak, akik az étkezésnél az előkészületben szorgoskod-
tak, akik az ebédet főzték, akik süteménnyel édesítették meg napunkat, 
összeállították és feldíszítették a fotósarkot, akadályversenynél az állomá-
sokon segédkeztek, az íjászatot lebonyolították, akik zenei vagy 
minisztráns szolgálatot vállaltak, akik az elpakolásból kivették részüket, 
akik felajánlásukkal tették könnyebbé ünnepünk megtartását, vagy akár 
csak egy fohászt is elmondtak azért, hogy minden zökkenőmentesen 
megvalósulhasson! Isten fizesse meg mindenki önzetlen készségét és 
szolgálatát! 

Mai nap délután 15 órakor lesz a Jánka hegyi Szent Antal búcsú, amely-
re szeretettel várnak a szervezők minden imádkozni vágyó hívőt! Szintén 
ma a 18 órai szentmisében lesz következő fatimai engesztelő imaestünk. 
Szokásos menetrend szerint 16 órakor fatimai rózsafüzér, 17 órakor szent-
ségimádás, 18 órakor pedig engesztelő szentmise, amelyet Gyöngyös Ba-
lázs nagykutasi plébános vezet. Várunk mindenkit szeretettel!  

Hétfőtől a nyári időszakban minden hétköznap reggel 7 órakor lesznek 
szentmisék. 

Július 1-jétől nem lesz vasárnaponként 11 órás szentmise, mivel a ko-
rábbi évek tapasztalata alapján nyári időszakban a nyaralások miatt keve-
sebben tudnak itt helyben vasárnap szentmisén részt venni. Kérjük a ked-
ves Testvéreket, hogy ennek megfelelően mérlegeljék, hogy melyik 
szentmisén vesznek részt, mivel zárt térben továbbra is kötelező a távol-
ságtartás, így a köztes sorok még nem tölthetők fel nyáron sem. 

Még van lehetőség, hogy az útjára indított Szent József képet további 
családok fogadják otthonukba egy-egy hétre, hogy ezáltal is kérjék család-
jukra, otthonukra Szent József pártfogását és oltalmát! 

A jubiláns házaspárok egyházmegyei találkozója az idei évben is elma-
rad, azonban ismételten helyi szinten szeretnénk megszervezni. Várjuk 
azok jelentkezését, akik ebben az évben ünneplik házasságkötésük kerek 
évfordulóját. Jelentkezni a plébánia hivatalban lehet telefonon. A találko-
zó helyszínéről és időpontjáról később majd csak a későbbiekben tudunk 
pontosabb információkkal szolgálni. 
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Félévkor év vége 
 

„Végre elmúlt, ennek is vége,  
Az iskola udvara üresen áll. Vége 
az évnek, pont ez a lényeg, A 
csomagom kész van, a küszöbön 
áll. Oly nehéz most jónak lenni, El 
se tudnád képzelni, Annyi min-
dent meg kell tenni, De nem ígé-
rem, hogy jó leszek.” 

Lehet, hogy van még, aki nem 
ismeri a Napoleon Boulevard 
által 1990-ben magyar szövege-
zéssel sokat énekelt diákénekét, ezért most jónak láttam ezzel kezdeni. 
Mert bizony noha a polgári év közepén járunk, mégis csak elérkeztünk 
egyfajta év végéhez. „Vége az évnek, pont ez a lényeg…” Van ennél 
fontosabb a diákok életében? Ez a tény egyetemes örömforrás tud 
lenni, még akkor is, ha az iskolakapu ideiglenes elhagyása más-más 
nyomot hagy a bizonyítványban. Mert van, akinek legörbül a szája szé-
le, és vannak akiknek a mosolytól piciny gödör jelenik meg a pofiján, 
attól függően, hogy azt az érdemjegyet találja-e ott, a „biziben”, amire 
számított, vagy a tanár kegyei kedvezőbben kanyarították a tollat, ne-
tán némelyek jobb jegyre számítottak, de valahogy nem igazán sike-
rült. 

Szilveszter estéjén, amikor a polgári év végénél még egyet összejö-
vünk, hálát adunk, akkor van egy nagyon szép imádság, ami így, tanév 
végén is nagyon aktuális lehet. Milyen szép is lenne, ha diákjaink a tan-
év utolsó tanóráján ezt is elimádkoznák! Valahogy így hangozhatna 
most a tanulóifjúság ajkáról: 

„Mindenek mindenható teremtője, nagy Isten! Néhány óra múlva vé-
ge lesz ismét egy tanévnek. Gyorsan elmúlt ez is minden viszontagsá-
gával, pedig gyakran éreztük és gondoltuk, hogy gyöngék vagyunk a 



gondok, bajok, iskolai- és tanulmányi problémák leküzdésére, elviselé-
sére. Gyorsan elmúlt minden örömével, pedig sokszor úgy véltük, hogy 
ezek nélkül élni sem érdemes. 

Fölséges Istenünk! Tudjuk és érezzük, hogy számot kell adnunk, mire 
fordítottuk e végéhez ért tanév napjait… Ebben az tanévben is mulasz-
tottunk, vétettünk szent parancsaid, akaratod ellen, de bízunk irgal-
masságodban, és most őszinte szívvel bocsánatot kérünk tőled, Iste-
nünk.  

Elismerjük, hogy azon javak, melyekben ez éven át részesültünk, mind 
a te ajándékaid, s jóvoltodból szállottak ránk. Te, mint legfőbb Atya, 
gondunkat viselted; Te őrizted életünket, egészségünket. Te adtad 
mindennapi kenyerünket, te világosítottad meg elménket, gyullasztot-
tad szívünket, hogy téged gyarlóságunk ellenére gyermekeidként sze-
rethessünk. 

Mit adjunk mindezekért nagy Isten? Mit adjunk a sok kegyelemért, jó 
adományért, melyekben ezen elmúló tanéven át általad részesedhet-
tünk?  

Bárcsak növekedhetnénk irántad való szeretetben, és szívünk folyton 
hálával telne el irántad! De mivel ehhez is a te kegyelmed kell, össze-
gyűltünk szent oltárod előtt, hol a Te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus 
jelen van a kenyér színe alatt, hogy szívünket lelkünket és mindenünket 
szent oltárodra helyezvén, neked, mint jótevő Atyánknak, Urunknak, 
Istenünknek hálaáldozatul felajánljuk, leborulván téged imádjunk, di-
csérjünk, magasztaljunk és esdekelve kérjünk, ne vond el tőlünk, diá-
koktól, óh ne vond el szent kegyelmedet, hanem segíts, hogy ha eddig 
az üdvösség napjait elvesztegettük, legalább életünk hátralévő részét 
és benne ezt a nyarat üdvösségesen tölthessük el, e szent pillanattól 
fogva neked híven szolgáljunk és hozzád juthassunk. 

Kérünk Uram, légy velünk majd szeptembertől az új esztendő során is, 
fogd a kezünket, vezess a jó úton, adj bátorságot az élet terheihez, adj 
vidám és nyílt szívet. Téged illessen a hála, a dicsőség, a dicséret és az 
áldás! Ámen!” 

Vegyes érzelmekkel, így vagy úgy, de végül is vége az évnek!  
Csuda jól sikerült darabként adják elő a Hevesi Sándor színházban az 

1500-as évek Rómájának utcagyerekeit összeszedő és lelkükben a ne-
velés csíráit elültető Néri Szent Fülöp élettörténetét feldolgozó zenés 
játékot. És ebben a darabban hangzott el Angelo Branduardi szerze-
ménye, amelynek címe: „Legyetek jók, ha tudtok”. Ezt a mondatot Fü-

löp atyától veszi kölcsön és beleszövi abba a szövegkörnyezetbe, ame-
lyet viszont a Prédikátor könyvének központi üzeneteként tartunk 
számon: „hiábavalóság, csupa hiábavalóság. Minden hiábavalóság!” 
/Préd 1,2/. 

És bizony mi is csak ezzel indíthatjuk útjára a felnövekvő nemzedéket, 
amikor most megkezdik nyári vakációjukat: „Legyetek jók, ha tudtok, 
minden más csupa hiábavalóság!” 

 

Anyakönyvi hírek  
Keresztelés 

Farkas Eszter: 2021. június 6. 
Szeidli Barnabás: 2021. június 6. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

Temetés 
Győrffy Adrienn: 2021. június 11. 

Nyugodjék békében! 
FORMÁCIÓK A HÉTRE 

Június 14, hétfő, 7 óra: + László családapa (+3.évf.) 
Június 15, kedd, Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő, 

7 óra: + József férj, édesapa, após, nagyapa 
Június 16, szerda, 7 óra: + Mária 
Június 17, csütörtök, 

7 óra: Mária gyógyulásáért és élő családtagokért 
Június 18, péntek, 7 óra: Miller és Halász család + és élő tagjai  
Június 19, szombat, Szent Ramuald apát, 7 óra: + Márton, + szülők 
Június 20, Évközi 12. vasárnap 

7 óra: Élő Ildikó, Magdolna és családtagjaik 
8.30 (Bazita): Sziráki Marián elsőáldozó 
10 óra: + Ferenc és István édesapák 
11 óra: Betegekért és egészségügyi dolgozókért 
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és élő családtagok 

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik a tegnapi napon 
együtt ünnepelték velünk templomunk búcsúünnepét, Szűz Mária Szeplő-
telen Szíve napját! Nagy ajándék volt, hogy újra volt lehetőségünk plébá-
niánk egészét érintő ünnepség megszervezésére. Bízom benne, hogy va-
lamennyien töltődtünk a tegnapi ünnepen! Külön is szeretném megkö-
szönni azok szolgálatát, akik szinte erőn felül járultak hozzá, hogy a tegna-
pi nap még inkább gyümölcsöző lehessen: 


