
A nagyböjti adománygyűjtés és a jótékonysági koncert eredményeként 
plébániánk Karitász csoportja 50 rászoruló családnak tudott segíteni az 
idei évben. Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatták adománnyal, 
imával vagy segítő kezekkel a kertvárosban élő rászoruló embereket, csa-
ládokat! 

Május a Szűzanyának szentelt hónap. Minden esti szentmise előtt 
17.40-től májusi litániát imádkozunk. 

Május 6-án és 7-én kivételesen nincs hivatali szolgálat a plébánián. 
Szeretettel hívunk minden egyetemi évei végét taposó, pályakezdő fia-

talt, párokat, ifjú házasokat, akik olyan közösséget keresnek, ahol a hét-
köznapi helyzetek átbeszélése, játék mellett az Istennel való kapcsolatu-
kat is megerősíthetik, elmélyíthetik. Az első alkalomra május 10-én 19.30-
kor kerül sor a plébánián.  

Május 11-én, szombaton lesz plébániánk 11 fiataljának bérmálása és  
katekumenjeink szentségfelvétele. A szentmisét, amely 17 órakor kezdő-
dik, Püspök atya fogja bemutatni. Az ünnepre közösségünk minden tagját 
szeretettel várjuk! 

Május 13-án Fatimai esténk lesz, amelyet Kovács József zalaegerszegi 
káplán vezet. 16 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órakor 
szentségimádási óra kezdőik, 18 órakor pedig szentmise. Szeretettel vá-
runk mindenkit!  

Augusztustól az év végig terjedő időszakra szentmiseszándékokat le-
het előjegyeztetni május 16-án, csütörtökön 16 órától a plébánia hivatal-
ban. 

Plébániánk elmúlt évét bemutató Évkönyv még megvásárolható az új-
ságos asztalon. Az Évkönyv ára 1200 Ft.  

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gyűjtést hirdet a Húsvétvasár-
nap, Srí Lankán történt terrorcselekmények áldozatainak megsegítésére 
és a károsodást szenvedett templomok helyreállításának támogatására. 
Részletek és a Püspöki Konferencia számlaszáma az újságos asztalra kihe-
lyezett szórólapon olvashatók. 
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Húsvét 3. vasárnapja – Anyák napja 

 
 

 
 

„Áldott legyen a szív, mely hordozott és áldott legyen kéz, 
mely felnevelt!” 

 
Kisgyermekként, 

akár óvodás korban, 
akár iskolásként min-
den évben rengeteg 
verset, éneket tanul-
tunk meg, hogy felkö-
szöntsük édesanyán-
kat. Nem csak az ovi-
ban/iskolában, hanem 
odahaza is szívesen 
elmondtuk anyunak, 
amit megtanultunk. 
Boldogan szedtünk 
virágcsokrot, orgonát. 

De számtalan olyan 
alkalom volt, hogy ha 
már eljött az ünnep-
ségre, akkor rákérde-
zett a tanárainknál, 
hogy miként haladunk 
azzal a „fene nagy tu-
dománnyal”? Bár ne 
tette volna… Mert ün-
nep-ide, ünnep oda, a 
tények önmagukért 



beszéltek és sokszor lelombozóak voltak. De mégis megbocsájtott, elfo-
gadta a köszöntésünket és mindig nagy ölelést, puszit kaptunk. Még 
anyák napján is ő volt hálás és ő köszönte meg nekünk, hogy gondoltunk 
rá. Év közben sokszor hallottuk tőle: „nem nekem tanultok, hanem maga-
toknak, az életnek”. De, valahogy anyák napján érezhettem azt, hogy azt a 
verset, éneket igenis csak neked tanultam. Senki másnak, csak édes-
anyámnak és a nagymamáknak. 

Ám azóta felnőttek a testvéreim is, én is. Aranyos, kedves verset, éne-
ket már nem igen tanulunk. Bár lehetne… Nem a tanárok mondanak ér-
tékítéletet rólunk, hanem az a bizonyos „nagybetűs Élet”, akinek állítólag 
tanultunk. Habár Édesanyánknak (talán) már nem is mi, hanem az évek 
okoznak egyre több ősz hajszálat, azért az értünk való aggódása – úgy 
érzem – nem hagyott alább. Ha bosszúságot is okozunk, annak tárgyát 
már nem jegyek, osztályzatok, így-úgy sikerült dolgozatok és feleletek, 
nem folyosói magatartási ügyek képezik, hanem az élet apró-cseprő 
ügyei. Másként látunk dolgokat, másra helyezzük a hangsúlyt, másként 
közelítünk meg egy-egy problémát. És ez olykor súrlódásokkal jár. Még 
nálunk is…  A sors fintora, hogy pont anyák napja előtti hétfőn „markol-
tam össze” édesanyámmal. Nem is kellett hozzá sok: éppen csak negyed 
órára tudtam otthon lenni, máris megtaláltuk, hogy miből lehet egy kis 
torzsalkodás. 

De ahogy a virágzó repcetáblák mellett sem lehet pórázon tartani a kis 
méheket, úgy az anya-gyermek kapcsolatban sem lehet olyan, hogy a 
gyermek ne menjen oda édesanyjához megbékélve, legalább ilyenkor, 
anyák napján. Ahogy a méhecskékre is veszélyes a permetszer, amivel a 
virágzó növényt lefújják, hiszen az a szer nemcsak a gyomnak és kártevő-
nek méreg, hanem a méhecskének is, úgy az anya gyerek kapcsolatban is 
van olyan méreg, ami káros. Zavarja az anyát, a gyereket és a kettejük 
kapcsolatát. 

Anyák napjával kapcsolatban tehát nem csak az a társadalmi felelőssé-
günk, hogy óvodában és iskolában a pedagógusok tanítsanak meg tovább-
ra is énekeket és verseket, hanem az, hogy minden korosztályt segítsünk 
abban, hogy az anya-gyermeke kapcsolatot mérgező tényezőket próbáljuk 
meg távol tartani, megszüntetni, vagy ha kiküszöbölni nem is tudjuk, ak-
kor segítsük, hogy immunissá váljunk a kapcsolatainkat megmérgező dol-
gokra. Milyen jó lenne, ha elmondhatnám, tettem valamit azért, hogy 

környezetemben élő édesanyák és gyermekeik, unokáik kapcsolata a le-
hető legkiegyensúlyozottabb lehessen! 

Ez az, amit megint csak nem más portáján kell elkezdenem, hanem a 
sajátomban! 

 

Isten éltesse és áldja meg az édesanyákat, 
nagymamákat! 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelő 

Csomai Panna Sára: 2019. április 28. 
Horváth Nóra: 2019. április 28. 
Horváth Luca: 2019. április 28. 

Borsos Luca Polli: 2019. április 28. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
 

Május 6, hétfő, 7 óra: + Anna és János szülők, + testvérek  
Május 7, kedd, Boldog Gizella, 18 óra: + Ferenc férj, édesapa, nagyapa 

(+2.évf.) 
Május 8, szerda, 18 óra: + László férj és élő feleség 
Május 9, csütörtök, 18 óra: + Szülők, nagyszülők 

Május 10 péntek, Avilai Szent János áldozópap és egyháztanító, 18 
óra: + Ferenc 

Május 11, szombat, Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú 
7 óra: + Ármin, + Magdolna nagymama 
17 óra: Bérmálkozókért 

Május 12, Húsvét 4. vasárnapja 
7 óra: + + Ervin hitves, + Zoltán 
8.30 óra (Bazita): + Garami szülők és Geiger család + tagjai 
10 óra: + Erzsébet és József szülők 
18 óra: + Gyula és Karolina, élő és + hozzátartozók 


