
Hálásan köszönöm azok munkáját, akik az ünnepi liturgiák 

alatt a segítségemre voltak. Külön köszönöm Kántor Úr, a 

kórus, és a gyerekek segítségét.  

Köszönöm a hívek szép számú részvételét a szent Három 

napban, hogy átélhettük együtt hitünk mélységét és a feltámadt 

Krisztus örömét és békéjét. 

A siófoki Plébánia szervezésében Dr. Csókay András 

idegsebész, agykutató „Nektek szól” című előadását 

hallgathatják meg, a Siófoki Kálmán Imre Művelődési 

Központ- Színháztermében 2022. május 9-én este 7 órától. A 

belépés ingyenes, - de előzetes regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni a siofok.plebania@gmail.com címen, illetve a +36 

30 010-0769 telefonszámon lehet. 

   Sifter Gergő h.esperes-plébános 

 

 

 

Arra bátorítalak, hogy lépj be Isten nyugalmába. Hit által valld meg: 

„Istenem, bízom Benned, a körülményeimben. Bízom Benned, hogy 

irányítod a lépteimet. Bízom Benned, hogy megőrzöl minden 

utamon. Köszönöm, Atyám, hogy megnyitod a kegyelem, a 

növekedés és áldás kapuit számomra.” Ha a gondolataiddal Rá 

összpontosítasz, akkor Ő megőriz téged békességében. Még ha az élet 

viharai vesznek is körül, biztonságban leszel és békességre találsz a 

vihar szemében. 

         forrás: internet 

„Zeng-bong a húsvéti harang, 

s mint millió fehér galamb, 

ujjongva röppen szét 

a hang elűzni gondot, bánatot: 

– Feltámadott! Feltámadott!” 

 

 

 

 

 

 

 

Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Houstonban, ahol élek, elég sok vihar jön az öböl felől. Már számos 

hurrikánt átéltem, némelyik 130-140 km szélességű volt, a szél pedig 

190 km/h sebességgel döntött ki fákat, telefonoszlopokat, fújt le 

tetőket, és hatalmas pusztítást okozott. 

De tudod, hogy pontosan a vihar közepén van valami, amit úgy 

hívnak, hogy a vihar szeme? A vihar szemében mindig a 

legnagyobb nyugalom és békesség uralkodik, annak ellenére, 

hogy a szélvihar, a pusztítás és az eső mind körülötted lehetnek. 

Ha pár km-rel arrébb mennél, az nagyon veszélyes lenne, de ha a 

vihar szemében maradsz, akkor minden rendben lesz. 

Ugyanez az elv igaz az élet viharaira. Vihar dúlhat az 

egészségedben, pénzügyeidben, vagy a családodban. Könnyen 

összeomolhatnál, de pontosan a vihar közepében van egy hely, ahová 

belépve békességet találsz. Lehet, hogy Isten nem szabadít meg 

minden vihartól, de ha megtanuljuk, hogy a vihar szemében 

maradunk, akkor békességünk lehet annak közepette. 

Lehet, hogy nagyon nagy kihívással, próbával nézel szembe, és 

állandóan azzal a problémával birkózol. Annyira aggódsz, hogy 

még aludni sem tudsz. Lehet, hogy próbálsz valakit helyreállítani, 

vagy megpróbálsz valakinek visszafizetni a rosszért, amit ellened tett, 

vagy egyszerűen keményen próbálkozol elég hosszan imádkozni, 

hogy megmutasd Istennek, te komolyan gondolod. A Biblia azt 

mondja, hogy aki hisz, az belép Isten nyugalmába. Ha azt akarod, 

hogy Isten kézbe vegye a problémádat, akkor be kell lépned a 

nyugalom helyére. Ha békességed van, akkor azzal megmutatod, 

hogy tényleg bízol Istenben. 

Már eljött az idő, hogy megújuljatok, 

A Szentlélek Isten szálljon tireátok. 

No, ti cimboráim, csuporra, vederre, 

Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre! 

Hanem egy szót szólok ezen szép leánynak, 

Adjon egy pár hímest, 

Szívemből kívánom, kegyelem magának! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok szeretettel várom minden kedves Testvérünket, különösen a 

lányokat, asszonyokat húsvét hétfőn szentmisére és az azt követő 

nagy locsolkodásra. A hímes tojást senki se felejtse otthon! 

        Gergő atya 

         XI. évf. 15.szám                     2022. április 17. 
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