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KEDVES TESTVÉREK! 

Az Egyház születésének ünnepe, Pünkösd után egy hét-
tel, Szentháromság vasárnapján rendhagyóan megtar-
tottuk a Lápastói zarándokutat. Ezt az évet én és csalá-
dom a változások évének neveztük el. Hétéves fiunk, Ke-
vin azt mondta, hogy Szenteste vegyünk elő egy tiszta la-
pot és rajzoljunk újra mindent. Ezt meg is tettük: többek 
között előkerestük lelkünkben a Jóisten jelenlétét, a hi-
tet a gyönyörű prédikációk és a Jóisten segítségével 
együtt. 
Hála a kisfiúnknak, aki óvodás kora óta hittanra jár, az 
iskolakezdés után elkezdtünk vele templomba járni, és 
ennek hála részt vehettünk a Lápastói zarándokúton va-
lamint a szentmisén. Ez volt az első alkalom nekem is, 
hogy részese lehettem ennek az ünnepnek, de nem az 
utolsó. Hihetetlen élményt jelentettek számomra a szép 
imák a mindennapi kenyérért, az énekek és a rózsafüzér 
közös imádkozása. Tamás 
szép gondolatai után indul-
tunk el. Azt mondta ne-
künk, nézzünk a lelkünkbe, 
és ajánljuk fel a zarándok-
latunkat egy személyért 
vagy hálából valamilyen 
örömért, esetleg bánatunk 
enyhítéséért. Valamiért, 
ami nekünk fontos. Mind-
ezt meg is tettük pár perc 
néma csendben, majd 
énekszóval elindultunk. 
Csatlakozott hozzánk Tamás családja is és édes kicsi lá-
nya is felvette velünk a tempót. Néha-néha édesanyja 
karjai között megpihenve szedte a kicsi lábait a nagyok-
kal együtt.  
Felváltva vittük a keresztet, a gyerekek szépen mondták 
az imádságot, s énekelték az énekeket nem törődve a ki-
lométerekkel. Talán háromszor álltunk meg inni és be-

szélgetni. Ugyanúgy él-
veztem, mint a gyere-
kek, hiszen még soha 
nem voltam ezen a gya-
logos zarándoklaton. 
Egy új kihívást, egy cso-
dás emléket és örömet 
jelentett a szívemnek.  

Énekelve érkeztünk meg a helyszínre, ahol harangszó va-
lamint az emberek tömege várt bennünket örömmel és 
mosollyal az arcukon. Egy gyönyörű kis „kápolnában” Jó-
zsef atya tartotta a szentmisét. Együtt imádkoztunk a 
terméseinkért, mindennapi kenyerünkért. 
Mindezek előtt Kispéter Gábor mondott pár szót ennek 
a szép hagyománynak a történetéről, hogy mi is történik 
a Lápastó Szőlőhegyén, hogy mint én is, aki először jöt-
tem ki a kereszthez s a fiatal gyermekek is megtudják, 
miért is ünnepeljük a Szentháromság vasárnapját ezen a 
helyszínen. 
Öröm volt látni olyan idős híveket, akiket még kislány ko-
romban minden szentmisén láthattam, de egészségi ál-
lapotuk miatt már nem tudnak mindig részt venni. Most 
családi segítséggel eljöttek ide, hogy ők is velünk együtt 
imádkozzanak. Az ünnepi szertartás után egy kis agapét 
tartottak a szervezők sok finomsággal. Ezúton is hálásak 
vagyunk azoknak, akiknek ideje engedte, hogy felajánl-
ják finomságaikat. 
Örömmel és nagy lelkesedéssel ajánlom azoknak, akik fi-
zikailag képesek megtenni ezt az utat, hogy jövőre tart-
sanak velünk! Egy felejthetetlen élmény, öröm és bol-
dogság vár rájuk. 

Legyen velünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Ámen 

(Teleki Tímea) 
 

 

VASÁRNAP 
06.19. 

 
11:00 
 
 
 
18:00 

ÚRNAPJA – FÜ 
Nagymihály Lajos, neje Erzsébet 
élő és +cs.tagok 
+Szilágyi István és +nagyszülő-
kért, élő és +cs.tagok 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
06.21. 

8:00 Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
06.23. 

 

 

18:00 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜ-

LETÉSE – FÜ 

Igeliturgia 

PÉNTEK 
06.24. 

JÉZUS SZENT SZÍVE – FÜ 

VASÁRNAP 
06.26. 

 
11:00 
18:00 

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP 
Szentmise 
Engesztelő imaóra 


