
Ó, győztes Úr, Te égbe ment Király, Uralmad végtelen! Téged 

imád néped, mely visszavár nagy hittel szüntelen. 

Te készíted helyünket Atyánknak házánál, hol gondjaink 

megszűnnek, s lelkünk otthont talál. Mit álltok itt égre emelt 

szemmel, bús tanítványai? Elméteket égi értelemmel meg fogja 

áldani. És visszatér majd egyszer, ahogy most mennybe szállt, 

Áldásra tárt kezekkel, beváltva szent szavát.           Balog Miklós 

 

Június Jézus Szentséges Szívének hónapja, pénteken 1730 órától 

Jézus Szíve litániát imádkozunk. 

A Karitász csoport pályázatot írt ki a „Szolgáló Szeretet Ifjú 

Reménysége díj” elnyerésére nyolcadik osztályos diákok részére. 

A pályázta célja, hogy elismerje az általános iskolából ballagó 

diákok tehetségét és közösségi munkáját. A pályázattal 

kapcsolatos részletek miatt érdeklődjenek az iskolákban! 

Pünkösdvasárnap a Szentlélek kiáradásának az ünnepe lesz. 

Vasárnap 800 órakor Torvajon, 930 órakor Megyeren, 1100 és 

1800 órakor Tabon, hétfőn csak Tabon lesznek szentmisék 1100 

és 1800 órakor. 

Június 8-án, szerdán tartjuk katolikus iskolánk tanévzáró Te 

Deumát a plébániatemplomban. Az ünnepi szentmise 1100 órakor 

kezdődik, amelyet Varga László kaposvári megyéspüspök mutat 

be. Szeretettel hívjuk a híveket is! Reggel 800 órakor nem lesz 

szentmise!  

Június 10-én, pénteken az esti szentmise utánra összehívom az 

egyházközségünk területéről azokat, akik a plébániatemplom 

búcsújának szervezésében és lebonyolításában szívesen kivennék 

részüket. Gondolok itt a falvak képviseletére, az ágakat szedőkre, 

a sátrakat állítókra, a sátordíszítőkre és mindazokra, akik 

vállalnának feladatot. 

Június 15-től a szerda reggeli szentmisék az új tanév kezdetéig 

reggel 700 órakor kezdődnek. 

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Néri Szent Fülöp, Loyolai Szent Ignác kortársa, misszionárius 

szeretett volna lenni, ám Ignác úgy tartotta, Róma maga is 

missziós terület, és hogy Fülöp különösen jól tud bánni a 

rómaiakkal. Fülöp megfogadta barátja tanácsát, és egész életében 

Rómában szolgált; nem véletlenül nevezik Róma apostolának, és 

lett a város védőszentje. A humoráról és derűjéről nevezetes Fülöp 

kiváló szónok és gyóntató is volt. Néri Szent Fülöp, a 

„bohócruhás misztikus” 12 jótanácsa, hogy segítségünkre legyen 

az életszentség felé vezető úton.  

1. Hogyan lehet legjobban megtanulni imádkozni? Ha elismerjük, 

hogy méltatlanok vagyunk az imára, és minden erőfeszítésünket 

Isten kezébe helyezzük.  

2. Az, aki kitart a haragban, viszályban, keserűségben, az már 

megízlelte a pokol levegőjét.  

3. Az egyik legbiztosabb módja, hogy bűntelenek maradjunk az, 

ha részvéttel fordulunk azok felé, akik elesnek, mert törékenyek, 

és ha soha nem dicsekszünk igaz mivoltunkkal, hanem valódi 

alázattal elismerjük, hogy ha kegyelmi állapotban vagyunk, azt 

Isten irgalmának köszönhetjük.   

4. Semmi sem olyan veszélyes a lelki élet számára, mint ha a saját 

gondolkodásunk szerint akarjuk irányítani magunkat.  

5. Senkit ne gyűlölj! Isten soha nem megy oda, ahol nem szeretik 

a felebarátot.  

6. Ha valóban szentté akarsz válni, soha ne védd magad, mindig 

ismerd el, hogy hibás vagy, még akkor is, amikor nem igaz, 

amivel vádolnak.   

7. Az aggályosság betegség, amely legfeljebb fegyverszünetet köt 

velünk, de soha nem hozza el a békét; csak az alázat képes 

legyőzni az aggályokat.  

8. Kényszerítsd magad az engedelmességre, még a lényegtelennek 

tűnő kis dolgokban is; ez segít, hogy engedelmeskedni tudj, 

amikor nagy dolgokról lesz szó.  

9. Az önszeretet bőre szorosan van rögzítve szívünkre, s fáj, ha 

lenyúzzák. És minél közelebb jutunk szívünk valódi lényegéhez, 

annál nehezebb elviselni.  

10. A derű megerősíti a szívet, és segít kitartani. Isten szolgájának 

mindig jókedvűnek kell lennie. Könyörületesség és derű, 

könyörületesség és alázat kell, hogy legyen a jelszavunk.  

11. Tedd magad alázatossá az őszinte és gyakori gyónás révén.  

12. Annak érdekében, hogy kitarts a hitben való életben, tanulj 

megfontoltságot; nem tudunk mindent egyszerre megtenni, és nem 

lehet szentté válni négy nap alatt.  

forrás: Laudetur, internet 
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