
Az elmúlt héten jelent meg Ferenc pápa Az evangélium öröme cí-
mű apostoli buzdítása. A dokumentumot megismertető és megértető 
előadást és magyarázatot tartunk az elkövetkező három kedden az 
esti szentmise előtt a kápolnában. Az előadássorozat tehát február 25-
én, 17 órakor kezdődik. A dokumentum megvásárolható minden kato-
likus könyvesboltban. 

Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz február 25-én, kedden 
az esti szentmise után.  

Mindszenty iskolában, február 27-én, csütörtökön 16.30-tól, iskolá-
ra előkészítő foglalkozásra várják az iskolába készülő óvodásokat és 
kedves szüleiket. 

A jegyeskurzus első találkozója március 1-jén, szombaton délután 3 
órakor lesz a templomban azon jegyespárok számára, akik idén ké-
szülnek összeházasodni és már jelentkeztek a házasságkötésre plébá-
niánkon. 

Fülöp-kurzus lesz március 7-9 között a Szent Család Óvodában. 
Részletek és jelentkezési lap az újságos asztalon található. 

Az augusztus 7-17 között megrendezendő Portugália-
Spanyolország-Franciaország zarándoklatról, valamint a július 23-27 
közötti lengyelországi zarándoklatról részletek a hirdetőtáblán és a 
kihelyezett szórólapokon találhatók.  

A Martinus februári száma 150 Ft-ért vásárolható meg. Megérke-
zett az Adoremus márciusi száma is, amelyet az előfizetők a sekres-
tyében vásárolhatnak meg. 
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Henri Viscandi: A meghallgatott imádság 
 
Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, 
de Ő azt mondta: nem. 
Azt mondta, hogy a büszkeséget nem Ő veszi el, 
hanem nekem kell feladnom azt. 
 
Kértem Istentől, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges, 
de Ő azt mondta: nem. 
Azt mondta, hogy a lelke egészséges, 
a teste csak átmenet. 
 
Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, 
de Ő azt mondta: nem. 
Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke, 
nem kapni, megszerezni kell. 
 
Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, 
de Ő azt mondta: nem. 
Azt mondta, csak áldását adhatja – a boldogság rajtam múlik. 
 
Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, 
de Ő azt mondta: nem. 
A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és közelebb visz Hozzá. 
 
Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést, 
de Ő azt mondta: nem. 



Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó megmet-
szeni, hogy gyümölcsöt hozzak. 

 
Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni, úgy, ahogyan Ő sze-

ret engem. 
Erre azt felelte: látom, már kezded érteni. 
 
Kértem erőt... 
És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek. 
 
Kértem bölcsességet... 
És Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat. 
 
Kértem bátorságot, 
És Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat. 
 
Kértem adjon szeretetet... 
És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk. 
 
Kértem kegyelmeket... 
És Isten adott lehetőségeket. 
 
Semmit sem kaptam, amit akartam. 
Megkaptam mindent, amire szükségem volt. 
És imáim meghallgatásra leltek. 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Nagy Boldizsár: 2014. február 16. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 

Február 24, hétfő, Szent Mátyás apostol, 7 óra: Püspök atya szán-
dékára 

Február 25, kedd, 18 óra: + Ferenc férj és hozzátartozók 
Február 26, szerda, 18 óra: + Nagyszülők 
Február 27, csütörtök, 18 óra: + Szülők 
Február 28, péntek, 18 óra: + Szülők Ilona és Gyula 
Március 1, szombat, 7 óra: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére, 

az ellene elkövetett bűnök engesztelésére 
Március 2, Évközi 8. vasárnap 
 8.30 óra (Bazita): + Márton és felesége, Erzsébet 

10 óra: + Hozzátartozók, Emília és szülei Anna és László 
18 óra: + Miklós gyermek  

 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezésének megfe-

lelően a mai vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtjük a persely-
adományokat. Szeretettel kérjük a testvérek támogatását!  

Március 2-ig zajlik a jelöltállítás időszaka az egyházközségi képvi-
selőtestületi március 23-i választásához. Ne feledjék el leadni ajánló-
szelvényüket!  

Plébániai gyűjtést hirdetünk az előttünk álló húsvéti ünnepkör 
kapcsán. Mivel templomunkban még néhány szükséges eszköz hiány-
zik az év legszentebb napjainak méltó megünnepléséhez, ezek közül 
szeretnénk néhányat beszerezni az előttünk álló nagyböjti időszakban. 
Két fontos dologhoz kérjük a testvérek támogatását: egy szép húsvéti 
gyertyatartó elkészíttetéséhez, ill. a szent sír elkészítéséhez a halott 
Krisztus szobrának megvásárlásához. A kapott árajánlatok alapján ezek 
együttes összege árfolyamtól függően 250-270 ezer forint. Két hét 
múlva, március 9-én, Nagyböjt 1. vasárnapján mindkét szentmise per-
selygyűjtését erre a célra fogjuk fordítani. Előre is köszönjük a testvé-
rek nagylelkűségét! 

A Szent Anna Nagymamaközösség  „Farsangi teaházat” rendez 
február 25-én, kedden 15 órától a Szent Család Óvodában. A meghí-
vott vendég Dr. Marx Gyuláné lesz. Minden nagyszülőt szeretettel vár-
nak. 


