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BÉRMÁLÁS 2022 

A bérmálkozás nem cél, hanem egy állomás, melyre évek alatt 
készül az ember, amiben segít a hitoktató és a helyi pap. Érzé-
seim ezzel kapcsolatban újak, hiszen pár napja lettem bérmál-
kozva, de tudom, hogy ez egy hatalmas előrelépés a menny-
ország felé. Sokkal magabiztosabbnak érzem magamat utána, 
hiszen mégis csak a Szentlélek van bennem és örülök, hogy 
végre ezt a hatalmas lépést is megtettem. 

(Karácsonyi Gergely) 

 
A bérmálkozás a katolikus vallásban a hét szentség egyike. 
2022. május 21-én az üllési, ásotthalmi és zsombói diákok 
együtt részesültek a bérmálás szentségében. 
Nagyon vártam ezt a napot. Ősz óta készültünk István atya és 
Mónika néni segítségével a keresztény nagykorúságra. A bér-
málás előtti héten Makón lelkigyakorlaton vettünk részt. A 
bérmálás szentségét Dr. Kovács József püspöki helynök szol-
gáltatta ki nekünk. 
Úgy gondolom, mindannyian közelebb kerültünk Istenhez egy 
vagy akár több lépéssel. 
Boldog vagyok, hogy volt lehetőségem bérmálkozni, kifejezni, 
hogy Jézus tanítását szeretném követni. 

(Gyuris Boglárka) 
 
Hogy is kezdjem, először is nagyon köszönöm a felkészítést, 
hogy felkészítettek erre a nagy pillanatra, köszönöm István 
atyának, Mónika néninek és Tamás bácsinak is. Ezzel az ese-
ménnyel közelebb kerültem a bérmálással Istenhez. Nagyon 
tetszett a ceremónia, és hogy ilyen kedves volt József atya is 
hogy ezt vállalta. Most hogy így megbérmáltak, így gyermek 
keresztényből felnőtt keresztény lettem. A bérmálás nem 
csak egy fogadalom, hanem egy ajándék is, amit az Istentől 

kaptunk, és így pl. a lelkinapon is barátokat szereztünk, ami-
nek nagyon örülök, és akiket ismertem, őket is jobban megis-
mertem, és nekem elég fontos a közösség, a barátok, és a ta-
nárok is. Az így kapott ajándékkal bővült az egyház is. 

(Pesti Lóránt) 

 
LELKIGYAKORLAT MAKÓN 

Péntek estefelé indultunk Makóra, ahol sok élményben volt 
részünk Mónika néni, Dolli, Kopasz atya és Tamás bácsi által. 
A pénteki nap fáradalmai miatt először megvacsoráztunk, 
majd a makói plébánia tágas termében énekeltünk egyet és 
megismerkedtünk egymással. A napot lezártuk egy imával és 
mindenki nyugovóra térhetett. Másnap reggel korán keltünk, 
hogy megtisztítsuk magunkat a gyónás szentségében. Ebben 
Attila atyára és István atyára számíthattunk. Nagyon közvet-
lenül fogadtak minket, ami számomra felemelő volt. 
A nap további részében különböző játékokat és érdekes tör-
téneteket ismerhettünk meg. 
Dolli mesélt a megtéréséről és az Istennel való kapcsolat új-
bóli felvételéről. Ez a történet megerősített engem abban, 
hogy bármi történjék, a Jóisten velünk van és vele haladva az 
úton, bármi lehetséges.  
Ez alatt a pár nap alatt rádöbbentem, hogy mennyire fontos 
az Istennel való kapcsolat ápolása és  mennyire fontos a kö-
zösségben való aktív részvétel. 

(Tóth Barnabás) 

 

VASÁRNAP 
05.29. 

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

URUNK MENNYBEMENETELE – 
FÜ 
Májusi litánia 
Szentmise 
Görögkatolikus szentmise 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
05.31. 

7:45 

8:00 

Májusi litánia 

Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
06.02. 

18:00 Igeliturgia 

PÉNTEK 
06.03. 

8:00 Szentmise a Rózsafüzértársulat 

élő és +tagjaiért 

VASÁRNAP 
06.05. 

 
11:00 
 
17:00 

PÜNKÖSDVASÁRNAP – FÜ 
Nagygyörgy Józsefné, élő és + 
családtagok 
Görögkatolikus szentmise 


