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NAGYMAMÁM 

Czéhmester Erzsébet: Nagymama köszöntése 
 
Nagymama, nagymama, 
Drága, gondos dajka, 
Aprócska koromnak 
Melengető napja. 
Be sokszor siettél 
Könnyem letörölni, 
Hogyha bánatom volt 
Szívedre ölelni! 
Emlékszem: még mikor 
Csöpp kezemet fogva 
Először vezettél 
Engem a templomba. 
Aranyos kis ajtó 
Oltár fölött csukva- 
Suttogva mutattad: 
„Ott van a Jézuska”. 
Nem is értettem még, 
De tenéked hittem, 
Így neveltél engem, 
Ebben a szent hitben. 
Azóta megnőttem, 
Tudok imádkozni, 
Kis Jézustól reád 
Ezer áldást kérni! 

 

Így volt ez valóban az apai nagymamám sajnos 3 éves korom-
ban meghalt, vele nem tölthettem időt, de az édesanyám 
anyukája a közelben lakott, és minden gondoskodást meg-
adott. 
Nem is értettem, miért szeret annyira, hiszen csak egy átlagos 
kislány voltam. Ma már tudom, mivel 3 unoka nagyija vagyok, 
hogy a nagymamák szemében az unoka a legszebb, legcsodá-
latosabb lény a világon csak határtalan szeretettel lehet kö-
rülvenni őket. Akkor gyermekként  az természetes dolog volt: 
finomakat főzött, templomba vitt, tanított, mesét olvasott és 
mondott, ellátta a ház körüli teendőket, rendbe tette a kertet, 
úgy, hogy közben vigyázott ránk, mintha neki nem 24 órából 
állt volna a napja. Most amikor átgondolom mindezt milyen 
nagy szeretettel tette, csak az jut eszembe egy földre szállt 
angyalt kaptam Istentől ajándékba az életem legszebb szaka-
szára a gyermekkorra. Úgy is nézett ki mint egy angyal: őszü-
lően csillogó haját szépen befont feltekert kontyban hordta, 
nem számított mennyi volt a dolga, valahogyan mindig olyan 
korán kelt, hogy mi már szépnek láttuk, amikor a reggeli ka-
kaót hozta. Ezért, ha valaki megkérdezi milyenek voltak  a 

gyermekéveim csak annyit mondhatok: csodásak! Ugyanis be-
aranyozta a nagymamám és az édesanyám. Most ahogy há-
borús események zajlanak a földön, megrázó emlékek is 
eszembe jutnak, hiszen Ő átélte a háborút sokat mesélt róla, 
azt hittem az emberek már sokkal nagyobb tudással rendel-
keznek,  ilyen szörnyűség mint a háború az én életemben nem 
következhet be. Szomorú vagyok, amikor látom a TV-ben a 
menekülő gyermeküket védelmező édesanyákat. Eszembe 
jutnak a bölcsességek, amit kis gyermekként nem is mindig 
tudtam felfogni, de már az élet megtanított rá valóban min-
den pontosan úgy van, ahogyan mondta. Amikor kimegyek a 
sírjához a temetőbe, elmondom az általa tanított imát, 
mintha kezével érintené a lelkem, megnyugtat, hiszen tudom, 
fentről néz le rám, segítene, óvna, de már csak Istennél és a 
Szűzanyánál tud közbenjárni, hogy megoldódjanak a gond-
jaim. Az Ő példáját szeretném követni földi létem során, ami 
minden igyekezetem ellenére sem sikerül mindig tökéletesen, 
de ha majd az unokáim visszaemlékeznek rám bízom benne 
csak szép és jó fog eszükbe jutni. 
Sok szeretettel köszöntök minden ükmamát, dédmamát, 
nagymamát, anyukát és kismamát ezen a szép anyák napi ün-
nepen, hiszen tudjuk, hogy van egy égi édesanyánk is Szűz 
Mária, akire mindig számíthatunk és a szeretet erejét semmi 
nem győzheti le: betegség, távolság, bánat vagy háború. 

(Királyné Németh Mária) 

 

VASÁRNAP 
05.01. 

 
10:45 
11:00 
17:00 
18:00 

HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA 
Májusi litánia 
Szentmise 
Görögkatolikus szentmise 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
05.03. 

 

7:45 

8:00 

Szent Fülöp és Jakab apostolok – Ü 

Májusi litánia 

Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
05.05. 

17:45 

18:00 

Májusi litánia 

Szentmise az édesanyákért 

PÉNTEK 
05.06. 

7:45 

8:00 

Májusi litánia 

Szentmise a rózsafüzértársulat élő 

és +tagjaiért 

VASÁRNAP 
05.08. 

 
10:45 
11:00 
 
17:00 
18:00 

HÚSVÉT IV. VASÁRNAPJA 
Májusi litánia 
Teleki és Tamás család élő és 
+ tagjaiért 
Görögkatolikus szentmise 
Engesztelő imaóra 


