
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I d ő s e k  i m á d s á g a  
Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket.. 
Köszönöm éélleetteemm  mmiinnddeenn  eerreeddmméénnyyéétt, amivel megörvendeztettél 
     ééss  mmiinnddeenn  kkuuddaarrccáátt, amivel korlátaimra figyelmeztettél 
Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és 
szeretnek 
Kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. 
Köszönöm, hhooggyy  ttee  nneemm  mmééggyy  nnyyuuggddííjjbbaa, hanem ma is mindent 
megteszel üdvösségemre. 
Adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: ttööbbbb  ookkoomm  vvaann  aa  
hháálláárraa,,  mmiinntt  aa  ppaannaasszzrraa. 
Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól a 
mindent-tudás látszatától és a mindent jobban tudás hazugságától, a 
gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. 
Ments meg a közönytől, a házsártos barátságtalan viselkedéstől, a 
keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől. 
Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral 
fogjam feledékenységem jeleit, erőtlenségeimet, érzékszerveim 
tompulását, testi szellemi erőm hanyatlását. 
Adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzek a végről itt és a kezdetről 
odaát. 
Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. 
Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magam, és adj 
alázatot, hogy belássam: egyre inkább másokra szorulok. 
Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. 
Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. 
Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni 
Adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, 
        Hanem árasszam szereteted melegét. 
Uram maradj az, aki mindig voltál: Megbocsátó Atyám. 
Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. 
Ne engedd, hogy valaha is ffáárraaddtt  lleeggyyeenn  aa  kköösszzöönneettmmoonnddáásshhoozz. 
Ne engedd, hhooggyy valaha is aabbbbaahhaaggyyjjaamm  ddiiccsséérreetteeddeett. 
Tartsd meg és növeld hitemet.  
Szólj Uram, még hallja a Te szolgád. Ámen  
 

Az ember nem csak a kapott, 
hanem leginkább az ajándékozott szeretetbıl él. 

 

 

    „ M á r i a  s e g í t !” 
     

     I s t e n a n y a  j e l e n é s  u t á n  v á l t  l á t ó v á  
 

Ötven éve már, hogy a freilassingi Alois Irlmeier,  
a múlt század talán legnagyobb bajor „látóembere” 
 meghalt. A „látóképessége” 1928-ban egy Szűz  
Mária-jelenés után alakult ki. 
Egy salzburgi házban egy Mária-kép volt a falon,  
ami Aloisnak nagyon megtetszett. 
Egyszercsak nyilallást érzett. Az Istenanya kilépett 

 a képből, és jóságosan nézett rá. Amikor Alois megdörzsölte a szemét, 
minden úgy volt, mint annak előtte. Ettől kezdve „látó” lett. 
Irlmeier hívő ember volt, a hozzá fordulóktól csak egy „Isten fizesse 
meg”-et fogadott el. 
Többen érdeklődtek nála a háborúban eltűnt katonák után, hogy élnek-e, 
és vajon hazajönnek-e. 
Irlmeiert nem tette boldoggá ez a képessége, ugyanis nehezére esett olyan 
dolgokat mondani, amivel az embereknek fájdalmat okozott. 
A II. világháború vége felé Rosenheimben több ember életét mentette 
meg. Egy bombatámadásnál egyeseknek azt tanácsolta, hogy maradjanak 
a házukba, másoknak pedig, hogy menjenek az óvóhelyre. Figyelmeztette 
az óvóhelyre menőket, hogy ne menjenek a légoltalmi helyiség közepére, 
hanem maradjanak a bejárat közelében.  
A német katonák, akik a légópince közepén voltak mindannyian 
meghaltak, míg a civilek, aki a bejárat közelében kerestek menedéket, 
túlélték a bombatámadást. 
A háború után a rendőrség munkáját segítette.  
Irlmeier többször beszélt a III. világháborúról. Ledobnak valamit, és ott 
többet nem nő fű. 
Beszélt a fenyegető áradásokról, repülőgépekről, melyek a sivatagból 
szállnak föl, és Németországra fekete „dobozt” dobnak. Azokon a 
helyeken, amelyek fölé kiteríti köpenyét  az Altöttingi Szűzanya, 
senkinek sem görbül meg a haja szála sem. 
Tudatosan használta az a képességét, hogy érezte, a vizet a talajban 
kútépítési munkájához. 
Halálával egy olyan ember szállt sírba, akinek látnoki képességét a 
tudomány sem megmagyarázni, sem cáfolni nem tudta. 
 

 

 

Ha Isten tiéd, semmid sem hiányzik. Isten egyedül elég 



K ö s z ö n e t e k                                                       Gazdasági oldal  
  Fűnyíró javításért: SScchhwwaammbbeerrggeerr  TTaammááss 
    Autó szerviz:          MMuucckk  ZZssoolltt 
    Fűrészjavítás  FFeerrkk  IImmrree  
    Faliújság, honlap készítés: BBéérrcczzii  ZZssoollttnnéé          
        PPaassssiióó  éénneekkeesseekknneekk  ééss  PPaapppp  KKrriisszzttáánnaakk  az énekek 
betanításáért. Új ajtó lap  készült a plébánia konyhájára 
a    plébánia folyósójára. 

A plébánia és a templom takarításában segítő támogatóknak: 
BBoossnnyyáákk  MMááttyyááss,,  BBuusszz  JJáánnooss,,  KKoovvááccss  LLáásszzllóónnéé,,  LLáásszzllóó  ZZoollttáánn,,  LLáásszzllóó  
AAnnddrráássnnéé,,  NNyyúúll  IIssttvváánn,,  SScchhwwaammbbeerrggeerr  TTaammááss,,  ZZáásszzllóó  LLaajjooss,,  MMuucckk  GGyyuulláánnéé,,  
KKiissttóótthh  JJóózzsseeffnnéé,,  ssüüttöötttt::  KKoollbbaacchh  TTüünnddee,,  PPaapppp  SSáánnddoorrnnéé 
  
MMiikkrroobbuusszz  iinnggyyeenneess  kkööllccssöönnzzééss Szigetvárra az egerági hittanosoknak:   
                 Újpetrei Német Önkormányzat 
Szent sir díszítésére adott adományokért az adakozott 33 személy 
39.4oo Ft összegben 
Örülünk, hogy közülünk egy GG ááll   JJ oo ll áánn olvasva kis újságunkban a 
püspökség zarándoklat programjait bátor volt és elzarándokolt a szent földre. 
Bár anyagilag bizonyára szegényebb lett, de élményekkel gazdagodhatott, 
mert az ötödik evangéliumot megismerhette. 
Gyűjtések: 
Haiti földrengés   4.9oo  
Katolikus iskolák:  5.835  
       Szent föld részére:  
Egerág:   5.ooo 
Kisherend   2.ooo 
Szökéd:   3.ooo 

 
Karitatív kiadásaink 
Szigetvár hittanosok kirándulása: 25.200 Ft 
Fűnyíró vásárlás (ellopott helyett)  30.000 
Egyházmegyei sportnap:     3.000 
Húsvéti ajándék ministránsoknak      5.ooo 
 

Katolikus újság megrendelők: 
Jó hír   :  1. fő Szökéd 
Keresztény élet  1.fő Szökéd,1 fő Egerág, 1 fő Kisherendről 
Új ember     1- fő Szökéd 1 család Egerág, 1 személy Kisherend 

  Zarándoklat Máriagyűdre 
 
Március 25-én, ezen a szép tavaszi napon, ünnepre gyűltek össze a 
hívek. A máriagyűdi templomban - 1960-ban- mutatta be Lőrincz 
Sándor atya újmiséjét, s ötvenéves papi szolgálatáért is itt adhatott 
hálát Istennek. Sándor atya hárombusznyi pécsi híve kíséretében 
érkezett e szép eseményre. Mivel nagy tisztelője a Szűzanyának, 

természetes, hogy első útja az Istenanya szobrához vezetett. Miután lerótta előtte 
tiszteletét keresztutat imádkozott a már korábban érkezett többi zarándokkal együtt. 
A szentmise kezdetére a templomot hívek százai töltötték meg. A pécsieken kívül a 
környékbeli falvakból és Siklósról érkeztek. Az Egerági Plébánia filiáiból Szökédről 
Szemelyből és Kisherendről mikrobusszal jöttek a testvérek. Egerágot mindössze 
heten képviseltük. 
Az ünnepi szentmisét tizennégy atya – köztük Bíró László püspök úr, Sándor atya és 
Plébános úr - mutatta be. Bíró püspök úr prédikációjában méltatta Sándor atya 
szolgálatát. Rámutatott arra, hogy Isten szeretete és hűsége tartotta meg a 
szolgálatban, ezért Istennek kell hálát adnunk, és az Ő hűsége mindannyiunkat arra 
kötelez, hogy hűek legyünk Hozzá.   
Sándor atya aranymisés emlékképén ez az Ige áll: „Mester, követlek Téged, 
bárhová mégy.” Legyen ez a mi életünk Igéje is!  
 
 

Áprilisi imaszándék 
ÁÁ ll tt aa ll áá nn oo ss   ii mm aa ss zz áá nn dd éé kk  Minden fundamentalizmusra és 
szélsőségességre irányuló törekvést hárítson el a hívek közötti kitartó megbecsülés, a 
türelem és a párbeszéd. 

  
MM ii ss ss zz ii óó ss   ii mm aa ss zz áá nn dd éé kk : Azok a keresztények, akiket az Evangéliumért 

üldöznek, maradjanak kitartóak, és a Szentlélek erejével híven tanúskodjanak Istennek az egész 
emberiség iránti szeretetéről 

Jöjjetek áldozni, jöjjetek Jézushoz, jöjjetek, éljetek belőle, 
 hogy Őérte éljetek 

 
v  Amikor Urunk lakást vesz egy lélekben, boldog, hogy eltöltheti 

örömmel és boldogsággal 
v  Ne mondjátok, hogy nem vagytok méltók. Igaz, nem vagytok azok, 

de szükségetek van Őrá 
. 

v  Ha az Úr méltó voltunkra gondolt volna, soha nem alapította volna 
meg a szeretet szentségét, mivel arra senki a világon nem méltó; Ő akkor szükségleteinkre 
gondolt, arra, hogy mindnyájunknak szükségünk van Őrá.                   
                                                                       (Vianney Szent János gondolataiból) 
 
 

 

É l e t i g e  á p r i l i s :  
„ É n  v a g y o k  a  f e l t á m a d á s  é s  a z  é l e t ”   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ödönke lapozgatja az öreg 
családi Bibliát. Egyszer csak 
kiesik belőle egy száraz falevél 
-Nézd nagyi! Találtam egy  
Ádám kosztümöt! 

Két barátnő találkozik 
-Hol jártál? 
-Szépségszalonban! 
- És nem kerültél sorra!? 

Egy hölgy aranyhalat vásárol 
-Mivel kell etetni a halacskákat? 
-Hangyatojással! 
-Lágyan vagy keményen? 

Hittanórán szent Péter 
meghívásáról tanulnak a gyerekek. 
Péter egyszerű halász volt, -mondja 
a hitoktató-, de otthagyta foglalko-
zását és mi lett belőle…? 
Rendőr! Mondja gyorsan Pistike. 
-Hogyhogy rendőr? Hogy jut eszedbe? 
-Hát nem azt mondta neki Megváltónk: 
-Mostantól fogva embereket fogsz!? 

Kis gyerek megkérdezi 
édesanyját: 
-Miért van annyi fehér hajszálad? 
-Azért édes fiam, mert ahányszor 
rossz vagy egy –egy megfehéredik 
-Akkor már tudom, hogy miért 
   olyan ősz a nagymamám! 

-  
Mondja Jean vannak állat kolostorok? 
-Nincsenek Uram. 
-Akkor hol laknak az állatbarátok? 

A székely gazdához megérkezik 
anyósa. Az atyafi megpróbál kedves 
lenni vele. 
-Isten hozta kedves mama! Csakhogy 
megjött! Meddig marad nálunk? 
-Ameddig vejem ram akarja. 
-Ejnye, ejnye! Csak olyan kicsinység? 

-Na Peti tettél-e valami jót valakinek? 
Kérdezi a hittanost a plébános. 
-Hogyne Atya.   Tegnap 
meglátogattam egyik nagynénimet. 
Csak látta volna, milyen boldog 
volt, amikor azt mondtam, hogy 
megyek haza. 

János szolga, aki már évek óta egy 
idős hallássérült agglegény 
szolgálatában állt, a későn érkezett 
gazdájának segít a vetkőzésben, s 
közben motyog: 
- „Na, öreg, süket élvhajhász. 
Már megint bejártad a bárokat és 
teleitta magad pezsgővel” 
Mire a gazda: 
-Nem János,- a városban voltam és 
hallókészüléket vásároltam. 
    

Mondja doktor úr! 
Tényleg olyan egészséges a pisztráng? 
Minden bizonnyal. Legalább is nálam 
még egy sem kezeltette magát. 

Katolikus iskola ebédlőjében a gyerekek 
ebédért sorakoznak. Elöl nagy tál alma. 
Mellette tábla:”Csak egyet vegyél, ne 
feledd, az úr figyel.” 
A gyerekek elveszik az almát, a levest, 
a másodikat. A sor végén a sütik tálcája 
áll. Pistike odaszól szomszédjának: 
Ebből sokat vegyünk. Az Úr szeme 
úgyis az almán van. 

Programjaink 
Vince férfikör  és családtagjaik 
Április 5.  14. órától Emmausz Pincejárás családtagokkal együtt  
Április 11. szombat „gyalogos”vagy autós zarándoklat Máriagyűdre 
Április 25. vasárnap17 .h Szökéd : Szent Márk napi búzaszentelő  
 Kolping család megalakulása. 
Május 29. 1o. h   Mezőkomárom, szent Orbán nap  

Bővebben: Schwamberger Tamás 
Június 26. 13. h Püspöki szentmise – Közös vacsora 5oo Ft/ fő 
Augusztus Újvidék zarándoklat családtagokkal- érdeklődés esetén 

(Aug.19-22 hosszú hétvége) 
   
Imacsoport  programjai:   
Május 29. Dunaföldvár, Mónika Közösség; 
Aug.27-28-29 Mátraverebély-Szentkút.   Bővebben: Bérczi Zsoltné  
 
Ifjúságiak: 
 április 9-10-11. Göd 20-3o év közöttiek részére. 
 „Tiéd a döntés „érdekfeszítő együttlét.  Az ott-tartózkodás költségét 
(karitatív forrásból) fedezzük. 
Április 11. szombat, kerékpáros, motoros, gyalogos zarándoklat 
 Máriagyűdre. Gyalogosokat autóbusz hozza vissza 
Június 19-24. Tamási-Balaton Hittantábor  Hittanosoknak és.  

Szüleiknek, támogatással  
Június 26. Bérmálás, búcsú-püspöki szentmise 
Július 5-11. Kővágószőlős, egyházmegyei ministránstábor 5.ooo Ft 
önköltséggel (5.ooo Ft karitatív támogatás) 
Augusztus 2-6. Róma nemzetközi ministránstalálkozó.   
Egyházmegyei szervezésben 75.ooo Ft.    
Bővebb felvilágosítás Plébános 
 

CC ss aa ll áá dd oo ss oo kk   pp rr oo gg rr aa mm jj aa : 
Április 11. gyalogos zarándoklat Áta, Szökéd, Kistótfalu Máriagyűd. 
Április 17. szombat: Pálos szentkút 

Családosok találkozója Bíró László püspök úr vezetésével. 
Egész napos program 9-19. h ig. 
Ebéd díját a jelentkezők részére befizetjük. Utazás egyénileg 
Gyermekek részére foglalkoztatót biztosítanak. 
Felvilágosítás: Balajti Pál 


