
Kedves Fivéreim és Nővéreim, immár itt van május hónapja, 

amelynek során Isten népe különleges erősséggel fejezi ki Szűz 

Mária iránti szeretetét és tiszteletét. Hagyományosan ennek a 

hónapnak a során otthon imádkozzuk a családban a rózsafüzért. 

Ezt az otthoni jelleget, amire a világjárvány megszorításai 

„kényszerítenek” minket, meg kell becsülni lelki szempontból is. 

Ezért azt javaslom mindenkinek, hogy újból fedezze fel a 

rózsafüzér imádság szépségét otthon, május során. Együtt is lehet 

imádkozni, vagy személyesen, döntsétek el az adott helyzet 

szerint, mindkét lehetőséget szem előtt tartva. Mindenesetre van 

egy titka az imádkozásnak, ami az egyszerűség. Könnyű 

megtalálni, hiszen ott van az interneten és az imádság menete. 

Ezentúl pedig a Szűzanyának szentelt imádságot ajánlok nektek, 

melyet a rózsafüzér végén lehet imádkozni, és amit május során 

lelkileg én is veletek együtt imádkozom. Ezeket a levelemhez 

csatolom, hogy mindenki rendelkezésére álljon. 

Kedves Fivéreim és Nővéreim, szemléljük együtt Krisztus arcát 

Mária édesanyánk lelkületével, ami még jobban lelki családdá 

egyesít bennünket és segít a megpróbáltatás legyőzésében. 

Imádkozom értetek, főként a leginkább szenvedőkért, és kérem 

szépen, hogy imádkozzatok értem. Szívből köszönöm és 

megáldalak benneteket. 

 „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg 

ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden 

veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz”. 

„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja” 

A szenvedéssel és félelemmel teli jelenlegi járványhelyzetben, 

mely az egész világot sújtja, hozzád fordulunk, Istennek Anyja és 

a mi Anyánk, oltalmad alatt védelmet keresve.      

Ó, Szűz Mária, tekints irgalmas szemmel e koronavírus járványra, 

erősítsd meg az eltévelyedetteket, és akik az elhunyt és oly módon 
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Egyházközségünk pályázatot nyert a templom külső 

felújítására, amelynek nagyon örülünk! Elmaradhatatlan a torony 

zsalugátereinek cseréje, amelyet az elnyert összeg nem tartalmaz. 

A 6 db zsalugáter cseréjére gyűjtést hirdetek az Egyházközségben, 

a bekerülési költsége milliós nagyságrendű. 

Május 10-12-ig Esztergomban Papi konferencián vesz részt az 

Egyházmegye teljes papsága a Megyéspüspök vezetésével. E 

három napban semmiféle liturgia nem lesz Egyházközségünkben. 

Amíg a járványügyi helyzet nem enyhül, mindannyiunk, valamint 

a rám bízott hívek érdekében a hétköznapi és a vasárnap esti 

szentmisék szünetelnek.  

Előre hirdetem, hogy május 30-án, vasárnap a falvakban, 

Lullán és Zalán nem lesz szentmise, csak Tabon a 

plébániatemplomban - a szokásostól eltérően -, 900 órakor, az 

egyházközség híveinek.  

Plébániánk területén az elsőáldozás az idei évben május 23-án, 

pünkösdvasárnap 1400 órakor kezdődik a plébániatemplomban, 

amely szentmisén csak az elsőáldozók és legközvetlenebb 

családtagjaik vehetnek részt! 

Plébániánk területén a bérmálás szentségét Varga László 

megyéspüspök úr szolgáltatja ki fiataljainknak május 30-án, 

vasárnap a 1100 órakor kezdődő szentmise keretében. Ezen a 

szentmisén csak a bérmálkozók és legközvetlenebb családtagjaik 

vehetnek részt! 

  Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 
eltemetett szeretteiket siratják, ami önmagában megsebzi a lelket. 

Támogasd a megbetegedettek miatt félelemmel eltelt személyeket, 

akik a fertőzés megakadályozása következtében nem lehetnek 

közel hozzájuk. Töltsd el bizalommal, aki szorong a bizonytalan 

jövő és annak gazdasági és munkahelyi következménye miatt. 

Istennek Anyja és a mi Anyánk, járj közben értünk az Istennél, az 

irgalmasság Atyjánál, hogy véget érjen ez a kemény próbatétel, és 

hogy visszatérjen a remény és a béke láthatára. Mint Kánában, járj 

közben isteni Fiadnál, kérve őt, hogy erősítse a betegek és az 

áldozatok családjait, továbbá nyissa meg szívüket a bizalomra.        

Segítsd az orvosokat, a betegápolókat, az egészségügyi 

személyzetet, az önkénteseket, aki a mostani szükséghelyzet 

frontján küzdenek életük kockáztatásával is. Kísérd hősies 

küzdelmüket, és adj nekik erőt, jóságot és egészséget.               

Légy azok mellett, akik éjjel-nappal segítik a betegeket és légy a 

papok mellett, akik lelkipásztori buzgalommal és evangéliumi 

elkötelezettséggel akarnak mindenkit segíteni és támogatni. 

Szent Szűz, világosítsd meg a tudós férfiak és nők elméjét, hogy 

helyes megoldásokat találjanak a vírus legyőzésére.       

Segítsd a nemzetek felelőseit, hogy bölcsen, buzgón és 

nagylelkűen működjenek, támogassák a megélhetési gondokkal 

küszködőket, miközben társadalmi és gazdasági megoldásokat 

keresnek előretekintő módon és a nagylelkűség szellemével. 

Legszentebb Mária, érintsd meg az emberek lelkiismeretét, hogy a 

fegyverkezés növelésére és tökéletesítésére fordított hatalmas 

összegeket inkább a hasonló katasztrófák elhárításának 

tanulmányozására fordítsák a jövőben. 

Szeretett Anyánk, növeld a világban az egyetlen családhoz 

tartozás érzetét, a mindenkit egyesítő kötelék tudatában, hogy 

testvéri és szolidáris lélekkel siessünk a szegénység és 

nyomorúság enyhítésére. Bátorítsd a szilárdságot a hitben, a 

kitartást a szolgálatban, az állhatatosságot az imádságban. 

Óh, Mária, szomorúak Vigasztalója, öleld át meggyötört 

gyermekeidet és nyerd el, hogy az Isten mindenható kezével 

szabadítson meg minket ettől a szörnyű járványtól, azért hogy az 

élet derűsen visszatérhessen rendes kerékvágásába. 

Rád bízzuk magunkat, aki az üdvösség és a reménység jeleként 

ragyogsz az utunkon, ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária! 

Ámen! 


