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AdvÉní – a készülÉí ünnÉéÉ
A körülöííünk lÉvő válág néÜánó
ÜÉíÉ díszbÉ ölíözöííI Üogó a közÉlgő
kÉllÉmÉs ünnÉéÉkÉí ÉlőkészíísÉI vagó
lÉgalábbás ÉlőkészííÉná láííassaK bz ás
muíaíja mÉnnóárÉ foníos az
ÉlőkészülÉí és annak
örömÉ mándÉn ÉmbÉr
számáraK salóban
ünnÉéÉljük az adJ
vÉníÉíI ágÉnI nÉm
csak
hrászíus
szülÉíéséíI
ÜaJ
nÉm a készülÉíÉí
ás ünnÉéÉljük:
Adveníeí
ünneélünk és valaJ
káí várunk,
eogó szení kegóelmével
bűníől szabaduljunkK
Bánaííal, de háííel várjuk segííségedK
eogó íászía lélekkel köszöníhessünk
íégedK

_ázonóíalanI fordulaíokkal íÉlá
válágunkbanI sokszor söíéíségbÉn és
íámasz nélkülá ÜÉlózÉíÉkbÉn az
advÉníá koszorú Élső fénóÉ magára
vonja
fágóÉlmünkÉíK
jáközbÉn mÉgváJ
lágííja
körnóÉJ
zÉíéíI jÉlzá: közÉJ
lÉgI akárÉ káJ
mondva kámonJ
daílanul várunkK
hívánomI Üogó
az Élőííünk álló
advÉníbÉn hrászJ
íus lÉgóÉnI aká
mÉgválágíí bÉnnünJ
kÉíI fénóí sugároz
élÉíünk
Üomálóos
szÉglÉíÉábÉK Ő azI aká
mÉgíászííí
és
örömÉí
ajándékoz nÉkünkK

dábor aíóa
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iáíoÖaíás az Idősek lííhonában
dábor aíóa fÉlÜívásáraI az alacskaá ádősÉk
oííÜonába készülíünk bÉíÉgláíogaíásraK
már alkalommal összÉgóűlíünk ÉlőííÉI
Üogó fÉlkészüljünk a íalálkozásokraK
kÉkÉm nagóon sokaí adíak ÉzÉk a
bÉszélgÉíésÉkK kovÉmbÉr NOJén olóan
ádős ÉmbÉrÉkÜÉz ándulíunk az oííÜonbaI
akák ágóÜoz köíöííÉk és Égészségá
állaéoíuk nÉm íÉszá lÉÜÉíővéI Üogó
ÉlÜagóják az áníézménó falaáíI Ézérí nÉm
íudnak másÜogó kaécsolaíoí íÉrÉmíÉnáI
csak
Üa
mÉgláíogaíják
őkÉíK
_ázonóíalanul és félvÉ íÉííÉm mÉg az Élső
lééésÉkÉí az oííÜonbanI dÉ mégás olóan
íalálkozásokban volí részÉmI amák
mÉgÉrősííÉííÉk és mÉgajándékozíak nÉm
ás rÉmélí lÉlká élménóÉkkÉlK rgóan Éz
még csak Élső alkalom volíI dÉ bízom
bÉnnÉI Üogó Égó ÜosszúI hrászíussal
Égóüíí bÉjárí úí lÉgÉlÉjén íaríunkI és
szÉrÉíÉííÉl Üívunk másokaí ásI jöjjÉnÉk
vÉlünkK
_____________________
kagóon sokaí kaéíam az ádősoííÜonban
íÉíí láíogaíás alkalmával: aÜogó kás
csaéaíunk ÉlőííÉ Égóüíí ámádkozoííI az
nagóon mÉgéráníÉííK Azíán az Élső
szobában Éva néná nagó örömÉI Üálája
száníén mÉgándííó volíK p az még ánkábbI
aÜogó kÉdvÉsÉn kéríÉI Üogó énÉkÉljük Él
nÉká az Üdvözlégó járááíK kÉkÉm ígó
még nÉm Üangzoíí Éz az ámádság!
höszönömI Üogó részÉsÉ lÉÜÉííÉmK Azíán
ialá bácsá íöbbször ás kábuggóanó
könnóÉáK kÉÜéz volíKKK kÉká ásI nÉkÉm ásI
s kÉllÉííI Üogó a szavakon íúl Őrá bízzuk
a vágaszíalásíKKK pÉgíís rramI Üogó káíaríó
lÉgóÉk az éríük mondoíí ámában! AmÉnK
_____________________
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gó közösÉn készülődná az ádősÉk
láíogaíásáraI mÉgíaéaszíalnáI Üogó én
kaéok
máközbÉn
adná
szÉrÉínék
szÉrÉíÉíÉíK gó Égóüíí ámádkoznáI a
láíogaíások uíán a íaéaszíalaíokaí
mÉgoszíanáI Üogó máközbÉn góÉngÉJ
ségünkÉí mÉgéljükI áíformáljon mánkÉí
az ÚrK Aká még Üívásí érÉz ÉrrÉ a
fÉladaíra bÉkaécsolódÜaíI és jÉlÉníkÉzÜÉí
dábor aíóánálK

BjC hírek
kovÉmbÉr NPJán sörös Aníal
góÉrÉkészácÜológus jöíí Él ÜozzánkI a
BabajamaClubbaK
Arra
kéríükI
bÉszéljÉn nÉkünkI Üogóan láíja ő a maá
góÉrÉkÉkÉíK jálóÉn éroblémák és
nÉgaíív íÉndÉncáák fágóÉlÜÉíők mÉg a
góÉrÉkÉk vásÉlkÉdésébÉn és lÉgfőkéééÉn
arra volíunk kíváncsáakI máí íÉÜÉíünk máI
szülőkI
Üogó
mÉgÉlőzzük
ÉzÉk
káalakulásáíK mszácÜológuskéní a jáíékI
éoníosabban a valódáI mánőségá jáíék
Üáánóáí fogalmazía mÉgK A jáíéknak
óráásá szÉrÉéÉ van az érÉííI káÉgóÉnJ
súlóozoíí szÉmélóáség káalakulásábanK gó
volí fÉlíÉnná a bÉnnünk fÉlmÉrülí
kérdésÉkÉíI válaszokaí kaéná szÉmélóÉs
éroblémákraK
A
_jC
kövÉíkÉző alkalmaán
Élsősorban az advÉníá készülÉí lÉsz a
íémaK kagó szÉrÉíÉííÉl várjuk a
kásgóÉrmÉkÉs anóukákaí a csÉrkészJ
Üázba szÉrda délÉlőííönkéní ámáraI
O
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celsős mánáíábor

mondókázásra a kácsákkÉlI és íÉrméJ
szÉíÉsÉn sokJsok bÉszélgÉíésrÉK
jánáíáborok
kÉm volí számomra magáíól éríÉíődőI
Üogó dábor aíóával mÉnnÉkJÉ íovább a
mánáíáborokK A szándék mÉgvolíI dÉ a
lééés Üáánózoíí mégK pokan kérdÉzíékI
dÉ sokáág nÉm ÉsÉíí róla komolóabban
szóK ÉrÉzíÉmI Üogó kÉzdÉménóÉzná
kénÉK kÉkünkI akák Éddág ás íÉvékÉnóÉn
részí vÉííünk bÉnnÉK kagó fÉladaíK bzérí
Égó darabág kÉrülgÉííükI ízlÉlgÉííükI
végül
Éldöníöííük
dabával
és
fÉlajánloííuk dábor aíóánakI Üogó
sÉgííünk nÉkáK blÜaíározíukI Üogó nÉm
ragaszkodunk görcsösÉn az ÉlkéézÉJ
lésÉánkÜÉzI a mÉgszokásaánkÜozK iÉÜÉíI
Üogó nÉm íudjuk ugóanúgó csánálnáI
lÉÜÉíI Üogó nÉm ás kÉll ugóanúgóK iÉÜÉíI
Üogó másí akar mosí adná nÉkünk az ÚrK
aÉ szÉrÉínénk íÉnná az ÉgóÜázközségéríI
a góÉrÉkÉkéríI amáí lÉÜÉíK bzzÉl a
nóáíoíísággal ándulíunkK A nóáíoííság a
góÉrmÉkÉkbÉn ás mÉgvolíI mÉrí a fÉlsős
és az alsós mánáíáborba ás rÉkord
léíszámmal jÉlÉníkÉzíÉk a ÜáííanosokK
A lÉgnagóobb ajándék az volí
számomraI Üogó a sok bázonóíalanság
ÉllÉnérÉ dábor aíóával és a íöbbá
vÉzÉíővÉl íudíunk Égómásra fágóÉlnáI
közösÉn
szolgálnáI
újraíÉrvÉznáI
kölcsönösÉn Élfogadná ÉgómásíK eála
lÉgóÉn mándÉzÉkérí! _ÉnnÉíÉkÉí ás
bízíaíunkI Üogó lÉgóÉíÉk báírak és
nóáíoííak!
Czánege haíá

OMNPKokíóbÉr
NUJOMJág
fÉlsős
mánáíáborban volíunk NUJanK A ÜÉlószín
mosí aág volíK méníÉk ÉsíÉI máuíán
mÉgérkÉzíünkI káéakolíunk és áímÉníünk
a közÉlá íÉmélombaI aÜol dábor aíóa
íaríoíí Égó rövád máséíK iÉfÉkvés Élőíí
ásmÉrkÉdős
jáíékokaí
jáíszoííunkI
amánÉk nagóon jó volí a ÜangulaíaK
pzombaíon Égó rövád íúra vÉííÉ
kÉzdÉíéíK A kárándulás uíán vásszaJ
mÉníünk a élébánááraI aÜol lakíunkK bgó
kás Ébéd uíán ÉlmÉníünk a közÉlá
séoríéálóáraI és Égó szórakozíaíó méía
kövÉíkÉzÉííK A jáíék mándÉnkánÉk
íÉíszÉííI és szÉrÉncsérÉ az ádő ás
kÉdvÉzÉíí nÉkünkK
sasárnaé a éakolás uíán áímÉníünk a
íÉmélombaK líí dábor aíóa íaríoíí Égó
vasárnaéá máséíI amán énÉkÉlíünkK A falu
lakosaá örömmÉl fogadíak mánkÉí és a
másÉ végén íaésban ás részÉsülíünkK
Baríók Támá

Alsós mánáíábor
Az ádÉá őszá alsós mánáíábor íöbb
szÉméoníból ás rÉndkívülá volíK oészání
mÉrí káfÉjÉzÉííÉn sok góÉrmÉk jÉlÉníJ
P
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kÉzÉíí rá Eközülük íöbbÉn ás várólásíára
kÉllÉíí Üogó kÉrüljÉnÉkFI a íáborozók
közöíí széé számmal volíak olóanokI
akáknÉk Éz alkalom volí az Élső íöbb
naéos íávolléíÉ a szülőá ÜázíólI állÉívÉ
azérí ásI mÉrí mosí Élőször nÉm járíonI
ÜanÉm dábor aíóa jöíí vÉlünkK
pzámomra Éz volí a lÉgszokaílanabbK
Ajándék volí számunkraI Üogó
különbusszal
mÉÜÉííünk
kagóbörJ
zsönóbÉI a íábor ÜÉlószínérÉI s Üogó az
ádőjárás – az évszakÜoz kééÉsí –
csodaszéé volíI végág süíöíí a naéK
kagóoí kárándulíunkI kásvasuíazíunkI
„angóalkázíunk” J ágóÉkÉzíünk még
jobban fágóÉlná a másákraK iáméásokaí
készííÉííünkI mÉlóÉkÉí az Ésíá áma
alkalmával azíán odaajándékozíunk az
álíalunk káÜúzoíí íáborozónakK Ígó
mándÉnká a másák kÉzÉ munkájáí váííÉ
ÜazaI azíI amáí káfÉjÉzÉííÉn nÉká száníakI
amáí szÉrÉíő odafágóÉléssÉl készííÉííÉk
nÉkáK
A íábor ádÉjÉ alaíí a lÉgénóÉk közül
íöbbÉn ás élíÉk a lÉÜÉíőséggÉlI és
Üaíalmas bárkózásokba bocsáíkozíak
dábor aíóávalK
pzÉnímáséánkÉí – mÉló a íábor
mándÜárom naéján volí – a falu NJN
íÉmélomában muíaíía bÉ dábor aíóaK A
vasárnaéán a falu nééÉ ás jÉlÉn volíI a
mánásíráns szolgálaíoí ás a má
góÉrmÉkÉánk végÉzíékK
jání mándÉn őszá mánáíáborbólI Ébből
ás nóakág sárosan Üozíuk Üaza a
csÉmÉíékÉíI dÉ a kÉdvük fÉrgÉíÉgÉs volíI
a íüdÉjük íászíaI s csordulíág íÉlÉ volíak
közösségá élménóÉkkÉlK iÉsz máből
„íáélálkozná” a íavaszá mánáíáborágK eála
lÉgóÉn fsíÉnnÉk éríÉ!
pzekulesz gudáí
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Az alsós mánáíáborra ádén a várínál
íöbbÉn jÉlÉníkÉzíÉkI amá a kÉzdÉíá
aggodalom uíán Eamáí a férőÜÉlóÉk
száma okozoííF Üaíalmas örömmÉl íölíöíí
Él mánkÉíI ÜászÉn álóÉn léíszámban
nagóon régÉn volíunk ÉgóüííK jándág
akadnak újak és vÉíÉránok ás a részíJ
vÉvők közöííI és a lÉgjobb érzés láínáI
aÜogóan Égó ÜéívégÉ alaíí szééÉn
összÉkovácsolódunk Égó csaéaííá a
közös jáíékokI a kárándulásI a bÉszélJ
gÉíésÉk soránK héí örömÉmÉí oszíanám
mÉg vÉlÉíÉk: az Égóák a szombaí Ésíá
ámánkI
amákor
mÉgajándékozíuk
Égómásí Égó mécsÉs íaríóvalI amáí
déluíán a kézművÉsÉn készííÉííünk Él
ÉgómásnakK A góÉrÉkÉkbÉn nagó
ázgalom volíI mÉrí azí nÉm íudíák káíől
fogják kaéná az ajándékoíI és azí ás
íáíokban kÉllÉíí íaríanáukI Üogó ők kánÉk
készííÉííÉkI bár Ézí a íáíkoí nÉm
mándÉnkánÉk sákÉrülí mÉgőráznáÉK Az
áma uíán az égő mécsÉsÉkÉí lÉíÉííük a
földrÉ és lÉülíünk ÉlcsÉndÉsÉdvÉI élvÉzná
a fénóÉk láívánóáíK jÉgkéríük CsÉrnóus
ÁroníI Üogó mÉséljÉn nÉkünk Égó mÉséíI
és
oíí
Égómásí
körül
ülvÉI
góÉríóafénóbÉnI láíva a góÉrÉkÉk
fágóÉlméí és Üallgaíva a mÉséíI Éz
mÉgÜáíí zárása volí a szombaíá
naéunknakK A másák öröm éÉdág az volíI
Üogó kéí áfjúságá Üáííanos ás vÉlünk
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íaríoííI akák mosí Élőször vÉííÉk részí
vÉzÉíőkéníI nagóon szééÉn ÜÉlóíállíak és
Üálásak vagóunk ÉríükK A Üéívégén sok
élménnóÉl gazdagodíunkI rÉméljük a
jövőbÉn ás Üasonlóan széé számban
íölíÜÉíjük majd Égóüíí a mánáíáborá
ÜéívégékÉíK
Boda dabá

mÉrná és kérjükI Üogó vÉzÉssÉn Él
bÉnnünkÉí az ő szÉní cááÜoz
hérjük szééÉn a íÉsívérÉk ámájáíI
Üogó a gézus pzívÉ hlub íagjaá ÉgórÉ
szorosabb kaécsolaíoí alakíísanak ká
gézussalI Üogó klubíÉsívérÉákÉí ÉgórÉ
jobban mÉgásmÉrjék és örömmÉl
szolgáljanak másokaíK

gézus pzíve hlub
A gÉwrp pwÍsb dvbojbh és
hAjApw hir_Joí a gézus pzívÉ
nővérÉk működíÉíák a válág különböző
éoníjaánK fíí jagóarországon mÉsíszÉníJ
lőráncÉn a nővérÉk rÉndÜázában zajlanak
a foglalkozások csüíöríök déluíánonkéníK
eármas célunk van:
sAiiÁplp: gézusí akarjuk jobban
mÉgásmÉrná és szÉrÉínáI Üogó íovább
íudjuk ééííÉná a vÉlÉ való baráíságoíK bz
azí jÉlÉníáI Üogó góakran ámádkozunk a
klubfogalkozásokonK Célunk az ásI Üogó
az ámádság mÉgéránísÉ a góÉrÉkÉk szívéí
és Üogó mÉgíaéaszíalják a góásíÉn
közÉlségéí és szÉrÉíÉíéíK
Amlpqlif: jání gézus baráíaá és
aéosíolaá mÉgoszíjuk az Ő szÉrÉíÉíéí
másokkalK Az adakozó szÉrÉíÉíÉí
góakoroljuk különböző érogramokon
kÉrÉszíül: éászíorjáíék és ajándékJ
készííés a szÉrÉíÉíoííÜon ádősÉá részérÉI
bábszínÜázá bÉmuíaíó az ovásoknakI
mákulás műsor a élébánáa ÜáííanosaánakI
íÉmélomíakarííásK
qbpqsÉof: Az összÉjövÉíÉlÉkÉn
baráíá kaécsolaíokaí íudunk ÉlmélóííÉná
Égómással jáíékos és vádám légkörbÉnK
pzÉrÉínénkI Üogó mándÉnká oííÜon
érÉzzÉ magáí közöííünkI ígó éróbálJ
kozunk nÉmcsak sajáí baráíaánkraI
ÜanÉm mándÉn klubíársunkra odaJ
fágóÉlnáK CélkáíűzésünkI Üogó a góÉrÉkÉk
Érősíísék sajáí élébánáaközösségükÉí és
íÉvékÉnóÉn vÉgóÉnÉk részí a élébánáa
élÉíébÉnK
bbbÉn az évbÉn égá ÉdÉsanóánkaíI
pzűz járááí szÉrÉínénk jobban mÉgásJ

bbédeí oszíoííunk
arága fsíÉnünk novÉmbÉr NSJán
csodálaíos ádővÉl ajándékozoíí mÉg
mánkÉí aÜÜoz kééÉsíI Üogó már
novÉmbÉr dÉrÉkán járunkK A naé
mÉlÉgÉn süíöííI a íÉmélom kÉríjÉ rÉggÉl
mÉgíÉlí nóüzsgő ÉmbÉrÉkkÉl mándÉnká
azon ágóÉkÉzÉííI Üogó fánom ÉbédÉí
készíísÉn a rászorulóknak és ÜajlékJ
íalanoknakK A éÉsíszÉníámrÉá kaíolákus
karáíászos íÉsívérÉk ásméí káíÉííÉk
magukérí Üász NTM ÉmbÉrí láííak vÉnJ
dégül Égó mÉlÉg ÉbédrÉK Aquánóá pzÉní
qamás szavaáí ádézném „jÉgadná az
ÉmbÉrnÉkI amá az ÉmbÉréI dÉ mÉgadná
fsíÉnnÉk ásI amá az fsíÉnéK jÉgadná újra
jogáí s mélíó ÜÉlóéí a szó kÉrÉszíénó
éríÉlmébÉn vÉíí szÉmlélődésnÉkI ÉlásJ
mÉrná az ÉmbÉr íÉsíá mávolíából fakadó
anóagá ágénóÉáíI bázíosííaná az ágénóÉk
káÉlégííéséí mándÉn ÉmbÉr számára…I
dÉ íászíÉlÉíbÉn íaríaná ugóanakkor az
ÉmbÉr lÉlká mávolíából fakadó ágénóÉáí s
bázíosííaná azok káÉlégííéséí ásK”
iK Ács jelánda
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aÉcÉmbÉr N4JénI szombaíon ásméí
lÉsz ÉbédoszíásK A karáíászos íÉsívérÉk
szÉrÉíÉííÉl várják azok jÉlÉníkÉzéséíI
akák szívÉsÉn részí vÉnnénÉk ÉbbÉn a
nÉm mándÉnnaéá szolgálaíbanK pzÉrÉíJ
nénk kérnáI akánÉk van módja és ádÉjÉI
sÉgíísÉ a munkánkaíI és süssön
süíÉménóí és éogácsáí ÉrrÉ az alkalomraK
A sÉgííÉná szándékozók az alábbá
íÉlÉfonszámokon jÉlÉníkÉzÜÉínÉk:
_oda Éva: MSPMLV4SJSRPR
hovács fsíván: MSPMLV4VJ4OOU
mrevencáó hávaíások részére PK J A
másák oldalam
Úgó döníöííÉmI Üogó vonaíra szállok
és Égó rég nÉm láíoíí ásmÉrősömÜöz
vÉszÉm az áránóíK Az úí macÉrás és
ádőágénóÉsI dÉ bÉlül érÉzíÉmI Üogó
ÉlérkÉzÉíí az ádőI és muszáj mÉnnáK jíg
oíí ülíÉm nálaI és Üallgaííam őíI aÜogó
lágó ÜangjánI kájÉlÉníő mondaíokban
bÉszélíI mándÉn szó osíorkéní csaéoíí a
Üáíamon és kérdőrÉ vonía lÉlkáJ
ásmÉrÉíÉm: „qÉ máí íÉííél Éz ádáág? jáí
ígéríél az fsíÉnnÉk? hüzdÉsz éríÉ? sagó
csak ámííod magad? ságóod mégI Üogó
szÉní lÉgóél? sagó már nÉm ás ÜászÉl
bÉnnÉ? Akaríad!!! aÉ Üol vagó mosí?
ÁívÉríÉd az fsíÉní? blmÉsélíÉd a
bérmálkozásra készülőknÉk okosanI
Üogó máérí kÉll maguknak szÉníÉí
válaszíanáI dÉ íÉ Égóüíí élsz a íáÉddÉl?
hás qÉréz kás úíjával? Úgó szÉrÉíszI
Üogó a kás dolgokaí kásséI a nagóokaí
jobbanI dÉ nÉm ás íudsz úgó szÉrÉínáI
Üogó az aéró dolgokaí ás nagóon nagó
szÉrÉíÉííÉl vÉdd körül! kÉm vÉszÉl
kÉgóÉlmá fürdőí újra és újra a szÉníÉk
élÉíáldozaíábanI aÜogó mándÉn naéjukaí
fsíÉnnÉk adíákK kÉm vagó fÉlÉlősséggÉl
a lÉlkÉd áráníI s nÉm ás érdÉkÉl sÉmmáI
mÉrí mÉgválíozíak a dolgaád? _olond!!!
cÉjlÉszíÉd magad? bmÉlí száníÉn éld a
kÉrÉszíénó élÉíÉdI nÉ csak száníÉn íarísd
magad!!!” pokáág úgó volíam vÉlÉI Üogó
vannak dolgokI amák azérí vannak az
élÉíünkbÉnI mÉrí oííI akkor szÉrÉéük
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vanI és máuíán kákÉrülnÉk közvÉílÉn
körnóÉzÉíünkbőlI már náncs dolgunk
vÉlükK Ígó mándág arra sarkallíam
magamI Üogó ÉlÉngÉdjÉm a régá
dolgaámaíI amák kÉdvÉsÉk: a lovakI sok
ásmÉrősI aká ÉlkölíözöííI akák Égókor
élÉíÉí adíak bÉnnÉm élÉíformáknakI
ÉlvÉknÉkI lÉlkülÉínÉkI és sorolÜaínék
még sok mándÉníK Az új ÜÉlózÉíÉkÜÉz
úgó állíamI Üogó bÉ kÉll fogadnom őkÉí
és a lÉgnagóobb odaadásí kÉll áráníuk
íanúsííanomK aÉ azí vÉííÉm észrÉI Üogó
lÉlassulokI és már nÉm íudok Üonnan
lÉndülÉíÉí vÉnnáI csak a földön
vonszolom magamK hörüljáríam mánJ
dÉníI íúrázná mÉníÉmI zarándokolíamI
ámádkozíamI mándÉnfÉlé kuíakodíamI
mávÉl éóíolÜaínám a ÜáánóosságoíI dÉ
nÉm íalálíamK jákor az ásmÉrősömnél
ádőzíÉmI mÉgéríÉííÉmI Üogó ÉgóÉdül rá
van szükségÉmI még akkor ásI Üa mÉsszÉ
vanI és élÉíünk íÉljÉsÉn más szálakon fuíI
Üallanom kÉllI s Éz száníÉ már
önmagában ás Élég lÉnnÉI mÉrí éuszíán
jÉlÉnléíÉ ás szÉmbÉsíí magammalI
konírollál ÉngÉmI és kééÉs arraI Üogó
mélóÉbb gondolaíokra öszíönözzön és
fÉlándíísa
bÉnnÉm
fsíÉnnÉk
íÉíí
ígérÉíÉmÜÉz való ragaszkodásomaí és a
íörÉkvésí fÉléK kÉm szabad ÜagónomI
Üogó a nagó áldozaívállalások közÉéÉííÉ
fÉlőrlődjÉkI ÜanÉm ÉzzÉl éárÜuzamosan
íáélálnom kÉll lÉlkÉmÉí és olóan
forrásokból kÉll mÉrííÉnÉmI amák mándág
íúlmuíaínak sajáí magamonI és íovább
fÉjlÉszíÉnÉkI s ÉzéríI Üa kÉllI muszáj íöbb
óráí ás uíaznáI mÉrí Üa nÉkÉm ürÉs a
lÉlkÉmI máből adÜaínék azoknakI akák
bÉlőlÉm akarnak Érőí mÉrííÉná?! bz a
kÉdvÉs baráíI akávÉl száníÉ mándág
ÉllÉnímondunk mándÉnbÉn ÉgómásnakI
mégás káÉgészíí ÉngÉm és szÉmbÉ állíí
magammalI ő a másák oldalamI és
nélkülÉ nÉm íudnék az élÉíszÉníségrÉ
íörÉkÉdnáK kélkülÉ nÉm ÜánnémI Üogó
lÉÜÉíÉk szÉníI és nélkülÉ náncsÉnÉk méló
gondolaíok sÉmI amákből még mélóÉbb
kövÉíkÉzíÉíésÉkÉí vonÜaínék lÉI nélkülÉ
náncs moíávácáó Égó ÉmÉlíszáníű
kÉrÉszíénó élÉírÉ sÉmK jondÜaíná Égó
S
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nóíafÉldolgozás
szövÉgrészlÉíévÉl:
„bííől
Üalad
a
lábam
ÉlőrÉK”
jándÉnkánÉk szükségÉ van a „másákJ
oldalára”I aká mándág íud ÉlőrÉ vánnáI és
akánÉk éuszíán a jÉlÉnléíÉ ÉlégI Üogó
mélóÉbbrÉ ÉrÉszkÉdjünkI Üogó mÉrjük
ÜánnáI Üogó a szÉní élÉí nÉm a szÉníÉk
sajáíjaI Üogó ÉrősÉbbÉn ragaszkodjunk
fsíÉn íáíkaáÜozI Üogó nÉ csússzunk ÉlI és
nÉ kácsánóÉs uíakon járjunk Égómásí
éászkálvaI mÉgvÉívÉI lÉgóőzná vagó
Égómásíól
mÉgszabadulná
akarvaK
cáradná és küzdÉná kÉll a lÉlkünkéríI Ézí
íanulíam íőlÉ! jÉgéríÉííÉmI Üogó
boldogabbI szabadabb élÉíÉmÜÉzI nÉm
újdonságokra van szükségÉmI ÜanÉm
arraI Üogó régá dolgaámaíI góÉrJ
mÉkkorom szokásaáí és az ÉgóÜázá
élÉíÉm
szokásaáíI
ÉlvÉáí
mándág
mélóÉbbÉn EfÉlsőfokúF száníÉn éljÉm
mÉg újra és újraK kÉká a „ÜÉlójÉgóÉ” oda
szólI nÉkÉm ádÉI dÉ az bázíosI Üogó mÉg
kÉll íalálná mándÉnkánÉk azí az uíaíI amá
a lÉgjobb lÉlkünk íökélÉíÉsÉdésérÉI
káíÉljÉsÉdésérÉI és Ézérí komolóan
küzdÉná kÉllI Érős góÉrmÉká ÜáííÉl és
bázalommalI mÉrí Éz váííÉ ÉlőrÉ a
szÉníÉkÉí ásK EjF

ielkáéleíre hanÖolva 1MK
A múlí alkalommal bÉlÉkÉzdíünk az
áldozaíá láíurgáa Élső részénÉk ásmÉrJ
íÉíésébÉI a fÉlajánlás szÉríaríásába
EoffÉríoráumFK josí Üaladunk íovább az
áldozaíá láíurgáa kövÉíkÉző állomásáraI a
érÉfácáóra EÉlőÜangII bÉvÉzÉíésFK jákor a
fÉlajánlásí végzá a éaéI fÉlszólííja a
ÜívÉkÉí: „fmádkozzaíok íÉsívérÉámI Üogó
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áldozaíunk kÉdvÉs lÉgóÉn a mándÜaíó
AíóaásíÉn ÉlőííK jajd fÉlÉlünk rá:
„cogadja Él az Úr kÉzÉdből az áldozaíoíI
nÉvénÉk dácsérÉíérÉ és dácsőségérÉK”
bzuíán Üangzák Él az áméní ÉmlííÉíí
ÉlőszóI mÉlónÉk a célja azI Üogó íudassa
vÉlünkI máérí ás góűlíünk ÉgóbÉI máérí
muíaíjuk bÉ a szÉníáldozaíoíI és azíI
kánÉk az érdÉméből adaíák mÉg
számunkraI Üogó ÉnnÉk az Égész
élÉíünkrÉ ÜaíóI élÉíünkÉí mÉgválíó
mászíéráumnak részÉsÉá lÉÜÉíünkK A éaé
a már jól ásmÉrí formulával szólíí fÉl
mánkÉí: „Az Úr lÉgóÉn vÉlÉíÉk!” – „És a
íÉ lÉlkÉddÉlK” – fÉlÉljükK bz a fÉlszólííás
ás Égófajía nóáíánóa a láíurgáa ÉgóÉs
részÉánÉkI
mÉlóÉkkÉl
léécsőfokról
léécsőfokra Üaladuk ÉlőrÉK jándág
szükségünk van a mÉgválágosííó
kÉgóÉlÉmrÉI Üogó mélóÉbbÉn lássunkI
Ézérí Üangzák Él íöbbször ás a másénK A
érÉfácáó Élőíí ÉlÜangzó fÉlszólííás nóáíja
mÉg számunkra azí a folóamaíoí
mÉlónÉk révén a szÉníáldozaí lénóÉgéí
réíÉgről
réíÉgrÉ
fÉjíÉgÉíjükK
Az
ÉlőíöríénÉí mÉsélá Él az Ézuíán kövÉíkÉző
bukarászíáa láíurgáájának szándékáíI
foníosságáíI állK fsíÉn íÉrvéíI és káíér az
éééÉn akíuálás ünnÉé lénóÉgérÉ ásK Az
ÉlőíöríénÉí végén száníén Égófajía
fÉlÜívásí ÜallunkI mÉló arra kérI Üogó
íársuljunk az angóalá karokÜoz és
szÉníÉkÜÉzI Üogó Üangos énÉkszóval
dácsőíísük és áldjuk fsíÉní íÉííÉáéríI
mÉlóÉkÉí az ÉmbÉráségérí végbÉvászI és a
lÉgszÉníÉbb áldozaíéríI mÉlóbÉn cáa álíal
részÉsíí mánkÉíK Az ÉlőÜangoí EérÉfácáóíF
íÉÜáí a pancíus EpzÉní vagóF énÉk zárja
lÉK jÉg vagóunk Üíva arraI Üogó ÉbbÉ az
énÉkbÉ szívünkJlÉlkünk íÉljÉs dácsérÉíéí
és Üálájáí bÉlÉ íÉgóükI mÉrí a láíurgáa
mÉgíÉrÉmíá azí a íÉrÉí és ádőíI aÜol az
ádőÜöz és íérÜÉz köíöíí ÉmbÉr éráníkÉzák
az ádőÜöz és íérÜÉz nÉm köíöííI örök és
T
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íÉljÉs ásíÉná valósággalI és aÜol mándÉn
szÉní és angóal ás íársul az ünnÉéJ
lésünkÜözK A szÉnímásÉ íúlmuíaí Égész
lénóünkönI és fokozaíosan íárja fÉl
mélóségÉáíI az ÉmbÉrábbíől Üaladva az
ásíÉnább fÉléK A láíurgáa mondÜaíná
koncÉnírákusan ééül fÉlI a láíurgáa
szövÉgÉ ÉlándííI majd máníÜa vássza–
vásszaíérnÉ már ÉlÜangzoíí és mÉgásmÉrí
ágazságokÜozI Üogó újraéríÉlmÉzíÉssÉI
ÉlmélóíísÉ vÉlünk önmagáíK bgóbÉn
lánÉárásI mÉrí mÉgÜaíározoíí lééésÉk
kövÉíák ÉgómásíI Égófajía ÜáÉrarcÜákus
rÉndbÉnK bngÉdjük íÉÜáíI Üogó az
angóalok és a szÉníÉk vÉzÉssék lábaánkaí
gézusÜozI és szÉrÉíÉíénÉk lÉgmélóÉbb
forrásáÜozI az bukarászíááÜozK
jarcsá
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Önkéníes hozzájárulás
hérjük a íÉsívérÉkÉí az évÉnkéníá önJ
kéníÉs Üozzájárulás bÉfázÉíésérÉK bz fÉJ
dÉzá ééülÉíÉánk és közösségünk káadáJ
saáíK A éüséöká kar ajánlása szÉrání Éz a
jövÉdÉlÉm N BJaK A Üozzájárulásí készJ
éénzbÉfázÉíésá EsárÖa) csÉkkÉn ás bÉ
lÉÜÉí fázÉíná ÉgóÜázközségünk részérÉK
CsÉkkÉk a íÉmélomban és az árodában
vannak káíévÉK qÉrmészÉíÉsÉn szÉmélóÉJ
sÉn ás lÉÜÉí rÉndÉzná a Üozzájárulásí az
árodában vagó szÉnímásék uíán a
sÉkrÉsíóébÉnK hérünk bÉnnÉíÉkÉíI Üogó
anóagá Üozzájárulásoíokkal íámogassáJ
íok ÉgóÜázközségünkÉí!
mlébánáánk bankszámlaszáma:
mÉsíszÉníámrÉá oómaá haíolákus mlébánáa
NMNMP88NJ4ROP8NMMJMNMMMMM4
pZbkTjfpÉh obkagb

llíáríerííő
A nóáron ajándékba kaéíunk ÉgóJÉgó
íÉrííőí az olíárra és a kÉrÉszíÉlésá
kásaszíalraK AÜÜozI Üogó a garnáíúra
íÉljÉs lÉgóÉnI a főolíárra és a kéí
mÉllékolíárra ás szÉrÉínénk J ámmáron J
készíííÉíná bÉlőlÉK A Üárom íÉrííő
ÉgóüííÉs ára NSM ÉzÉr forání lÉszI
mÉlóből N4R ÉzÉr forání már összÉgóűlíK
fsíÉn fázÉssÉ mÉg!
manná
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ásK
blső ééníÉkÉn az Ésíá szÉnímásÉ uíán fél
órás csÉndÉs szÉníséÖámádásra van
lÉÜÉíőség ENV óráágFK
blső vasárnaéon az Ésíá szÉnímásÉ
Élőíí Égó órával szÉníséÖámádásK
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