
Plébániánk otthonukhoz kötött betegeit március 24-én és 25-én lá-
togatjuk meg, hogy ők is el tudják végezni szentgyónásukat az ünne-
pek előtt. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a hivatalban 
vagy a sekrestyében!  

Szeretettel jelezzük a Testvéreknek, hogy új munkatárs vállalta a 
templomunk virágdíszítését. Kérjük, hogy a sekrestyén keresztül bát-
ran keressék őt virág-felajánlásaikkal és adományaikkal, kéréseikkel és 
észrevételeikkel.  

Március 28-án a Mindszenty iskolában lesz az egyházmegyei ifjú-
sági találkozó. A szervezők szeretettel kérik, hogy aki süteményt tud 
felajánlani az érkező 400 fiatalnak, szíveskedjék azt a találkozót meg-
előző napokban a plébánián vagy az iskolában leadni. Köszönjük szé-
pen!   

A május 1-jei andocsi egyházmegyei zarándoklatra még lehet je-
lentkezni. Az autóbusz 2800 Ft-ba, a zarándokcsomag pedig 800 Ft-ba 
kerül. A zarándoklatra a hivatalban lehet jelentkezni a díj befizetésével. 
Zarándokcsomagot március 29-ig lehet előjegyezni. 

Kérjük, hogy akik banki átutalással fizetik egyházközségi hozzájáru-
lásukat, feltétlenül jelezzék a közlemények között lakcímüket! Akik ezt 
elmulasztották, szíveskedjenek azt a hivatalban vagy emailben pótolni. 
Köszönjük szépen! 

A Szent Márton jubileumi imakönyv 1500 Ft-ért megvásárolható a 
sekrestyében. A Martinus márciusi száma 170 Ft-ért az újságos asztal-
ról vásárolható meg. Ebben a számban interjú található plébániánk 
egyik katekumenjével, valamint az ő kezeseinek írását is elolvashatjuk.  
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Édesapák imádsága 
 
Mennyei Atyánk! Köszönöm ne-

ked az életem, köszönöm feleségem, 
és köszönöm gyermekeimet, akikkel 
megajándékoztál. Most Szent József 
életét példának tekintve kérlek: 

- Adj nekem hitet és érzékeny lel-
ket, hogy megértsem nekem szánt 
üzenetedet.  

- Kérlek, mutasd meg, mi a szán-
dékod velem, hogy megfeleljek há-
zastársi és szülői hivatásomnak.  

- Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani, amit ró-
lam elgondoltál akkor is, ha nem értem.  

- Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete él-
jen. Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.  

- Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy 
gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.  

- Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és 
tetteimből megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, be-
csületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, köte-
lességteljesítésre nevelni őket. Tudják derűs lélekkel elfogadni a sze-
génységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetle-
nül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül.  

- Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, 
bölcsességben úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. Ragaszkod-



janak hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék egyházadat. 
Mindig, a nehézségek idején is érezzék gondviselő, atyai szeretetedet.  

- Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra, és védd meg őket a 
rossz útra, bűnre csábítóktól.  

- Tudják értékelni teremtésed csodáját. Az életet mindennél többre 
tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.  

- Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik. 
Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi 
életre mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.  

- Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem 
uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék.  

- Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy 
lelkileg betegek, és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak. 
Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni.  

- Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól el-
láthassam. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje 
van.  

- Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pon-
tosan, lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára. 

Mária és József, kérjétek velem együtt az Atyát. Áldd meg életün-
ket, mai napunkat. Ámen. 

  
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelés 

Tavasz Hajnalka: 2015. március 8. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Március 16, hétfő, 6 óra: Püspök atya szándékára 
Március 17, kedd, 18 óra: + Oszkár férj és szülei  
Március 18, szerda, 18 óra: + Rezső és Piroska szülők, Zsuzsanna és 

Cecília keresztszülők 

Március 19, csütörtök, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária je-
gyese 

6 óra: + Zoltán 
18 óra: + József és Magdolna szülők és nagyszülők 

Március 20, péntek, 18 óra: + Édesapa és keresztanya 
Március 21, szombat, 18 óra: + Terézia édesanya 
Március 22, Nagyböjt 5. vasárnapja  
 7 óra: + Teréz és Lajos szülők 

8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + Mária édesanya 
18 óra: A Tamás és a Cseresznyés család élő és + tagjai 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint a mai 
vasárnap a kárpátaljai magyarok megsegítésére gyűjtjük a persely-
adományokat. Köszönjük szépen mindenki nagylelkűségét! 

Ne feledjük, hogy a nagyböjti időszakban minden hétfőn és csütör-
tökön hajnali szentmisék vannak reggel 6 órakor, minden szerdán pe-
dig az esti szentmise előtt a zsolozsmát imádkozzuk! 

A Szent Család Óvodában Uzsalyné Dr.Pécsi Rita tart előadást Apá-
nak lenni nagy lehetőség, szent feladat címmel március 17-én, kedden 
17 órától. Szeretettel várják az érdeklődőket.  

Csütörtökön, március 19-én, Szent Józsefet, az Anyaszentegyház 
védőszentjét ünnepeljük. E napon a hajnali szentmisén kívül este 6 
órakor is lesz szentmise, amelyre különleges módon is várjuk az édes-
apákat, hogy kérjük életükre Szent József közbenjárását, s egy külön 
áldásban is részesíthessük őket! 

A jövő vasárnap a Püspöki Konferencia rendelkezésére a Szentföl-
dön élő keresztények javára gyűjtjük a perselyadományokat. A Szent 
Mónika Közösség tagjai kivételesen a jövő vasárnap, március 22-én 
találkoznak 17 órakor a kápolnában. Bazitán a jövő vasárnap a szent-
mise alatt is lesz gyóntatás.  

A plébániai Karitász-csoport nagyböjti adománygyűjtése jövő va-
sárnapig tart. Tartós élelmiszereket és pénzadományokat gyűjtünk a 
plébániánk területén élő rászoruló családoknak, amelyeket a temp-
lomban lehet leadni. Szeretettel kérjük a Testvérek nagylelkűségét! 


