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„HÁLÁT ADOK AZ ÚRNAK TELJES SZÍVEMBŐL” 
(Zsolt 111,1 
 

Amikor megkértek, hogy írjak valamit arról, hogyan éltem 
meg a karantént, a kényszerű itthonlétet, elgondolkodtam: 
mint családanya, vagy feleség, vagy a tanító szemszögéből 
tegyem? Aztán világosság vált: mindhárom területen egyet-
len közös érzés jut eszembe: a HÁLA. 

 
Hálás vagyok, hogy anyaként „visszakaptam” a nagylánnyá 
cseperedett lányomat, akit eddig középiskolás élete a nap 
túlnyomó részében Szegeden tartott.  
Megismertem több olyan szülőt, akikkel alig találkoztam 
eddig (hiszen 3.-os gyermeke már önállóan jár iskolába), 
most pedig napi szinten, a feladatok kapcsán többször 
beszélgettünk. 

 
Volt, akit bíztatni kellett, mert nem tudta megfelelő-e, 
ahogyan segíti gyermekét. Volt, akit csak meghallgatni. 
Hálás vagyok a bizalomért, amivel megtiszteltek.  
Itthon, minden nap, ebédidőben együtt ültünk le enni. 
Elmondtuk a szokások imát: „Édes Jézus, légy vendé-
günk….”, és úgy érzem, vendégünk volt. Minden nap erőt 

adott a következőhöz. Sok-
szor, az elfogyasztott étel után 
az asztal körül maradtunk, 
beszélgettünk. Régi családi 
történetekről, további terve-
inkről. Hálás vagyok, hogy 
egészségesek maradtunk. Há-
lás vagyok, hogy hálás lehe-
tek.– (Fődiné Fülöp Katalin, fo-

tó: Hajlik Viola, Szabó Piroska, Korsós Roxána, Pálfi Kiss-Kiss 

Katalin) 
 

 

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA 
KÖZLEMÉNYE: TRIANON 100 
 

„A társadalom részéről többen indítványozták, hogy június 
4-én délután fél ötkor szólaljanak meg országszerte a 
harangok. Aki a harangszót hallja vagy megszólaltatja 
harangjait, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön 
hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közép-
Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és 
alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.” 
Budapest, 2020. május 21.                                           – (MKPK) 
 

 

VASÁRNAP 

máj. 31. 

 

11.00 

18.00 

PÜNKÖSD 

+Nagygyörgy Józsefné 

Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 

jún. 1. 

 

 

  8.00 

 

Boldogságos Szűz Mária, az 

Egyház anyja 

Turzó Ottó hal. évf, +Turzó Zol-

tán és felesége Fodor Viktória 

KEDD  

jún. 2. 

 

  8.00 

 

Szentmise: A zsombói hívekért 

CSÜTÖRTÖK 

jún. 4. 

 

18.00 

Jézus Krisztus, az örök Főpap 

Igeliturgia 

SZOMBAT 

jún. 6. 

19.00 +Hönich Sebestyén, élő és 

+csal. tagok 

VASÁRNAP 

jún. 7. 

 

 

11.00 

 

18.00 

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE, 

LÁPASTÓI BÚCSÚ 

Nagymihály Lajos, neje 

Erzsébet, élő és +csal. tagok 

Engesztelő imaóra 
 

 

A lápastói búcsút megtartjuk június 7-én, vasárnap 11 
órától kint a keresztnél. Bent a templomban tehát nem lesz 
szentmise e napon. Aki nem tud kijönni, annak javasoljuk a 
szombat esti 7 órás szentmisét. A gyalogos zarándoklat is 
lesz, amely a templomtól indul 9.15-kor.  
 


