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ANYÁK NAPJÁN… 
 

Anyák napján muszáj eszünkbe jusson, mennyi mindent 
köszönhetünk Nektek, édesanyák! Köszönjük, hogy mindig 
megértő és gondoskodó szeretettel fordultok 
családjaitokhoz, szeretteitekhez. Hogy egy-egy 
mosolyotokban vigasztalást kapunk. 
Köszönjük, hogy önzetlenül ránk pazaroljátok azt a sok 
törődést és lelkierőt, amellyel Isten megáldott Titeket. 
Hála és köszönet a Teremtőnek ezért, nem csak ma, hanem 
minden nap. 

 

 

AKI A VIRÁGOT SZERETI…  
 

Ismerjük a közmondás folytatását, de azt mi úgy is 
helyettesíthetnénk, hogy ’az a közösséget is szereti’. És 
ilyenek vannak közöttünk is: hosszú ideje gondozzák a 
templom előkertjét és a Mária tér sarkán álló kettős 

kereszt körüli 
domb növény-
zetét, virágait 
Bálint Vilmos és 
felesége, Anna 
néni. Egyszer 
áldozatot hozni 
sem könnyű, de 

rendszeresen 
helytállni, még 

dicsérendőbb. 
Hálásak va-
gyunk önzetlen 
szolgálatukért! 

A húsvéti virá-
gozást pedig templomunkban Vasas Róbertné Ági 
készítette időt és anyagi áldozatot sem kímélve. Köszönjük 
munkáját, és Gyuris Attila hozzájárulását is! 

 

 

CSABA TESTVÉR LEVELE A VÍRUSHOZ (2. RÉSZ) 
 

Kiderült, hogy milyen sokan tudnak otthonról dolgozni 
anélkül, hogy órákat zötyögnének a munkahelyükre és 
vissza. Esténként kártyapartitól és táncos családi bulitól 
hangosak a nappalik. A konyhákból áradnak a finom illatok, 
olyanok is megsütötték életük első kenyerét, akik eddig 
csak dobozból ették a rendelt ebédet. A boltok 
fejlesztették a szolgáltatásaikat, egyre többen vállalnak 
házhozszállítást, hogy megéljenek. Rákényszerítettél 
minket, hogy legyünk beosztóbbak és gondolkodjunk 
előre, mert nem ugrunk le csak úgy egy doboz tejfölért a 
boltba. 
Az egészségügyi dolgozók (ismertebb nevükön Hősök) 
naponta ajándékokat kapnak. Virágokat a kertészettől, 

friss pizzát a helyi étteremből, biztató, hálálkodó 
transzparenseket a lakosságtól. 
A kihalt városokban újfajta élet jelent meg. Turisták helyett 
vaddisznók mászkálnak Róma utcáin, Velencében pedig 
újra hattyúk, kacsák, halak és delfinek úsznak 
motorcsónakok helyett. Olyan helyeken is kék lett az ég, 
ahol a szmogtól eddig azt sem tudták, milyenek az igazi 
színek. … 
A nagyszülők Skype-on mondott mesével enyhítik az 
unokák hiányát. A szülők egyre jobban tisztelik és elismerik 
a pedagógusokat, mert most ők tanulnak otthon a 
gyerekkel. Sorra születnek az egymást támogató, kreatív 
ötleteket adó csoportok a facebook-on. Rendezzük a 
holmikat a szekrényben, elkészülünk az évek óta 
halogatott feladatokkal is. 
Szépülnek a kertek, tisztulnak a padlók és a függönyök. 
Fertőtlenítjük a kilincseket és a telefonokat, amit 
vírusmentes időkben is gyakran meg kéne tennünk. Ülünk 
a hypo - és kenyérillatú lakásokban, és egyre csak várunk, 
várunk... Várjuk, mikor hagysz itt minket. Mikor 
érdemeljük ki a jutalmat, hogy elköszönsz tőlünk. Az a 
legrosszabb, hogy bizonytalanságban tartasz, és nem 
vághatjuk a centit. De majd ezt is megszokjuk. 
Megtanuljuk, hogy nem tudunk mindent kiszámítani és 
kontrollálni. Kreatívvá és erőssé tesz minket az új helyzet, 
mert látjuk, hogy minden nap abból kell kihoznunk a 
legtöbbet, ami éppen van. Ha kevés a liszt, akkor kevés 
lisztből. Néha eljátszunk a gondolattal, hogy milyen lesz, 
amikor végre lelépsz. Tudod, mit remélek? Hogy nem 
onnan folytatjuk, ahol abbahagytuk. Nem térünk vissza 
abba az állapotba, amiben találtál minket, hanem szintet 
lépünk. 
Emlékezni fogunk az üzeneteidre, és megtartjuk az 
újonnan kialakult szokásainkat. Nem lesznek kapzsi, 
kielégíthetetlen vágyaink, hanem kevesebbel is beérjük. 
Értékeljük az élet apró örömeit, amikről Te megmutattad, 
hogy nem is olyan apróságok. Azok a legnagyobbak. 
Üdvözöllek!  

(De csak tisztes távolságból) – Vége. 
 

 

A SZENTMISÉK ÚJRA NYILVÁNOSAK ☺ 
 

A püspök úr döntése alapján Egyházmegyénkben május 9-
én, szombaton estétől újra lehet nyilvános, a nép részvéte-
lével bemutatott szentmiséket tartani.  
Arra kérjük a testvéreket, hogy ideiglenesen a 60 év 
alattiak lehetőleg a szombat este 6 órás szentmisére 
jöjjenek, a 60 év felettiek pedig a szokásos, vasárnap 11 
órás szentmisén vegyenek részt, amennyiben ez 
lehetséges. Már a szombati misén is a vasárnapi szentírási 
részeket vesszük, vasárnapinak számít.             – (István atya) 


