
ő maga, ők elérték a céljukat, te érd el a sajátjaidat. 

Ötödik lépés, hogy ne őrizgess a szívedben haragot senki iránt; ez 

az érzés nem fogja hagyni, hogy boldog légy. Hagyd, hogy Isten 

törvényei tegyenek igazságot, te bocsáss meg és felejts! 

Hatodik lépés, hogy ne vedd el azt, ami nem a tiéd, emlékezz, 

hogy a természet törvényei szerint, ha valakitől elveszel valamit, 

akkor holnap elvesznek tőled valami értékesebbet annál, amit 

elvettél. Fizesd meg a tartozásodat, add vissza, ami nem a tiéd, 

kérj bocsánatot, add oda mindenkinek azt, ami megilleti. Így 

biztosítod a békédet. 

Hetedik lépés: Ne bánj rosszul senkivel! A világ minden 

élőlényének joga van ahhoz, hogy tiszteljék és szeressék. 

És végül a nyolcadik lépés. Mindig mosolyogva kelj fel, és fedezd 

fel a szépséget és a jót a téged körülvevő dolgokban, gondolj bele, 

hogy milyen szerencsés vagy, amiért annyi mindened van, segíts a 

többieknek, anélkül, hogy arra gondolnál, hogy semmit sem fogsz 

kapni cserébe; figyeld meg az embereket és fedezd fel bennük a jó 

tulajdonságaikat! Nekik is add át a titkot, hogy győztessé váljanak, 

és így boldogok legyenek! 

  forrás: internet 

Február 2., szerda Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 

Szentmise lesz 800 órakor, amely keretében gyertyaszentelést 

végzünk. Kérem a Testvéreket, a szentmisékre gyertyákat 

hozzanak magukkal! 

Február 4-én, pénteken az esti szentmise utánra összehívom 

az egyházközség képviselőtestületét, a 2021. évi számadás és a 

2022. évi költségvetés értékelésének megvitatására a plébánia 

közösségi termébe. A képviselőtestület tagjait kérem, tekintsék 

lelkiismereti kötelezettségüknek a részvételt! 

Előre hirdetem, hogy február 11-én, pénteken este 1730 órától 

kezdjük a Lourdes-i kilencedet. A közös imádkozásra szeretettel 

hívom és várom a Testvéreket. A lourdes-i imádságot hétfőn, 

pénteken és vasárnap az esti szentmise előtt mondjuk.  

Február 11-én, pénteken az esti szentmise keretében 

ünnepélyesen kiszolgáltatom a betegek szentségét 

mindazoknak, akik felkészültek a szentség felvételére! 

Gyónás, áldozás… A betegek szentségének felvételét mindazok 

kérhetik, akik idősebb korúak és a betegség terheit hordozzák. 

Fiatalok is kérhetik, akik szintén súlyos betegség terhét 

hordozzák, esetlegesen komolyabb műtétre várnak, vagy orvosi 

kezelés alatt állnak! 

Aki szeretne ebben az évben szentmisét mondatni, az jelezze 

az időpontot minél előbb. Szentmisét mondathatunk élő és 

meghalt szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez 

lehet a legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy 

üdvösségre jussanak. A szentmise stóladíja: 3000 Ft. 

    Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Sok-sok évvel ezelőtt élt Indiában egy bölcs, aki azt mondta, hogy 

egy nagy titkot őriz egy varázsládában, ami az élet minden 

területén sikeressé teszi, és ezért a világ legboldogabb emberének 

tartja magát. Sok irigy király ajánlott neki hatalmat és pénzt, még 

meg is próbálták ellopni a ládát, mind hiába. Minél jobban 

próbálkoztak a megszerzésével, annál boldogtalanabbak lettek, 

mert az irigység nem hagyta élni őket. Így teltek-múltak az évek, 

és a bölcs egyre boldogabb lett. Egy nap egy kisfiú toppant be 

hozzá és azt mondta: 

- Uram, én is határtalanul boldog szeretnék lenni, mint te. 

Megmutatod nekem, hogyan érjem el a boldogságot? 

A bölcs a gyermek tisztaságát és egyszerűségét látva így szólt: 

- Neked megmutatom a boldoggá válás titkát. Gyere velem és 

nagyon figyelj!: Valójában két ládában őrzöm a boldogság titkát, 

a szívemben és az eszemben. A nagy titok pedig nem más, mint 

egy lépésekből álló sorozat, amit életed végéig követned kell. 

Az első lépés azt, hogy tudd: Isten minden dologban ott van és 

ezért szeretned kell őt, és hálát adnod neki mindazért, amid van. 

A második lépés, hogy szeresd önmagad és minden nap 

lefekvéskor és felkeléskor ki kell jelentened: Én fontos vagyok, 

képes vagyok, értékes vagyok, okos vagyok, kedves vagyok, sokat 

várok magamtól, nincs olyan akadály, amit le ne tudnék győzni. 

Ezt hívják magas önbecsülésnek. 

Harmadik lépés, hogy a gyakorlatban is megvalósítod, amit 

magadról állítasz. Vagyis ha azt gondolod, hogy okos vagy, 

viselkedj okosan; ha azt gondolod, hogy képes vagy, tedd meg, 

amit kitűzöl magad elé; ha azt gondolod, hogy nincs akadály, amit 

ne tudnál legyőzni, akkor tűzzél ki célokat az életedben és harcolj 

értük, amíg el nem éred. Ezt a lépést motivációnak hívják. 

Negyedik lépés, hogy ne irigyelj senkit azért, amije van, vagy ami 

URAM, Jézus, járj előttem! Ha lankadok, állj mögöttem! 

Pajzsomként lebegj fölöttem, Jobbról, balról segíts engem! 

Mindig Téged keresselek, Mindig találkozzam Veled. Minden 

léptemben szüntelen, Te, csak Te jöjj szembe velem! 

Te légy szavam a nyelvemen, Más szavával Te szólj nekem, 

Minden egyes pillantásom Mindenkiben Téged lásson. Te légy 

utam az utamban, Utam végén a jutalmam. Ámen 
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