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ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

„KÖSZÖNÖM ISTENEM AZ
ÉDESANYÁMAT!”
Így ír a szép szavú, erdélyi költő. Ez a verse
gyakran hallatszik Anyák Napján. Olyan nap
ez, melyhez minden embernek köze van, hiszen
Ádámot és Évát kivéve mindenkitt
„anyaszülte”, ahogy Arany János
írta. Ez a nap az anyák, a nagymamák ünnepe. Övék május első vasárnapja, az első pünkösdi rózsa, az
újszülött első sírása, első könnye éss
mosolya. Kimondani is csupa nagyybetűvel szoktuk: ANYASÁG.
Van-e még olyan, amit nem
m
mondtak el erről? Örömeiről, áldodozatairól, fájdalmáról. Értékvesztő világunkban
talán az egyetlen fogalom, amely kikezdhetetlen.
kezdhetetlen
Az élet továbbadásának rendjében különös hely
és tisztelet illeti őket, akik nemcsak a teremtés,
hanem a gondviselés és a folyamatos megbocsátás gesztusait is gyakorolják Isten akarata
szerinti szent hivatásukban. Ezt a napot a gyermekszívekből áradó hála aranyozza
be. Virágot
y
g

Dsida Jenő:

viszünk, mellyel édesanyánkat köszöntjük. Nem
mondunk szónoklatokat, hiszen az életünkre
mondott „igent” szavakkal megköszönni úgyssem lehet. A virágba tesszük bele
hálánkat, szeretetünket. Az anyai
szív sem vár többet, hiszen az élet
minden napjain az anyaság annyi
ajándékát kapta már, hogy ő mond
köszönetet Teremtőjének, aki az
élethez társának hívta, aki erőt és
él
bölcsességet adott anyaságához.
bölc
A virágért a mama köszönete a simolágyabb, melegebb kapcsolat
gatás, melynél
m
nem létezik: eez csak a gyermek és édesanya sajátja.
Kezükben a virággal mennek azok is, akiknek édesanyja már az örökélet otthonába költözött, és a temetők sírjait ékesítik virágokkal a
szeretet örökkévalóságának vallomásaként.
Teremtés Atyja! Hálát adunk neked az édesanyákért. Áldd meg munkájukat! Áldd meg őket
szívük legmélyéig!
RZS
g y g Ámen.

Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
d
á
!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban!
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!

T
d d IIstenem milyen
l
Te tudod,
sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

„…Mi Ő nekünk?
Azt el nem mondhatom...”
Az anya-gyermek kapcsolat ma már a lélektan állandó témája is.

Anyaság

Erről a titokzatos kapcsolatról olvashatunk csodálatos vallomásokat.

Édesanyám

A jó Isten 26 évvel ezelőtt megajándékozott egy kicsi lánnyal.
Ekkor a szívemben egy újfajta, addig
nem ismert szeretet kezdett kicsirázni.
Nagyszerű érzés volt az Isten által rám bízott gyermekről gondoskodni, nevelni a szépre,
tanítani a jóra, fogni a kezét az élet nehéz pillanataiban. Az iránta való szeretetem az évek
során egyre mélyebbé és bensőségesebbé vált.
Fruzsina felnőtt, a kezét elengedtem. A
saját útját járja, a saját életét éli, de ő nekem
a szívem mélyén mindig és mindenkor az én
kicsi lányom marad.
Martin Éva

Az én édesanyám egyedül nevelt fel engem 4 éves
koromtól kezdve. Mindig ott állt mellettem sikereimnél és kudarcaimnál, kisebb és nagyobb döntéseimnél, akkor is, ha szomorú voltam, de akkor is, ha
vidám. Bár már felnőttem, ez még most is így van. Ő
nemcsak az anyukám, hanem a legjobb barátnőm is,
akivel mindent megoszthatok, és aki sohasem okozott csalódást nekem. Gyerekkorom óta csodálom a
bátorságát és erejét, amiért egyedül vállalta azt, hogy
felnevel engem. Hálás vagyok a jó Istennek, hogy bár
a nevelésemhez két szülő helyett nekem csak egyet
adott, de az ő anyai szeretete olyan nagy, hogy mindig tudta pótolni az apai szeretet hiányát is.
Szabó Fruzsina

Milyen anya vagyok én?

Az én MAMÁM

Édesanya, de inkább
bb mama. Ígyy
szólít a lányom. Próbálok
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gyobb lehetőség is.
Dr. Rajnainé Haraszt judit

Édesanyám a legjobb a világon!
Kicsi és játszik velem, erős, megtesz mindent.
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Rajnai Odett Anna

ANYAI FOHÁSZ
Istenem! Minden a Te alkotásod. Én is a
Tied vagyok. Tied a családom és a gyermekeim is. Istenem tudom, hogy a gyermekek
hitét a keresztény szülők alakítják, formálják
a Te segítségeddel, a Te tetszésed szerint. Élet
szerzője, köszönöm, hogy a Te jó voltodból
édesanya lehettem. Anyai hivatásomat a szeretet fényében szeretném megélni, amihez a
Te segítségedet kérem. Szentlélek munkálkodj
bennem, segíts, hogy soha, semmit meg ne tagadjak gyermekeimtől, amire testileg – lelkileg
szükségük van. Ezzel nem azt kérem, hogy
fényben és pompában tarthassam őket, csupán annyit adj meg, hogy minden szükségessel
ellátva testüket, lelküket a te szíved szerint jó
katolikusokká és jó magyarokká nevelhessem.

Az én anyukám számomra
a legjobb anyuka
Nem is kívánhatnék másat. Mindent meg
tudok vele beszélni. Ha kérem, tanácsot is tud
adni bármilyen témában. De nem csak tanácsot ad nekem, hanem sok-sok szeretetet, oda-

Május a Szűzanya
hónapja.
Egész hónapon át szebbnél-szebb megszólításokkal köszöntjük égi édesanyánkat és bizalmas kéréseinkkel járulunk hozzá. Mindkét
tevékenységünk az iránta való ragaszkodás kifejezője. Érdekes az, hogy a Boldogságos Szűz
Mária valójában csak Jézusnak az anyja. De azzal, hogy Jézus által a földieket összekötötte az
égiekkel, ő a mi édesanyánkká is lett. Ezt Jézus
végrendeletéből tudjuk, mikor a keresztfán János apostolon keresztül minden keresztény ember édesanyjává rendelte ŐT.
A Boldogságos Szűz, Isten legcsodálatosabb
teremtménye, és legszebb az asszonyok között,
méltó arra, hogy tisztelettel forduljanak felé. Ezért
májusban estéről estére elvégzik a hívek a lorettói
litániát. (részletes leírás a májusi Adoremusban.)

Add Uram, hogy anyaként hittel, türelmesen,
felelősséggel, szeretetteljesen végezzem dolgomat. Uram köszönöm azokat az örömteli
pillanatokat, amelyekkel képes vagyok elfogadni a gyermekneveléssel járó nehézségeket.
Uram, olyan anya legyek, akire a gyermekeim
büszkék lehetnek! Legyek olyan anya, akihez
a gyermekei bizalommal fordulhatnak, akihez
tanácsért fordulhatnak. Én legyek az őrző, aki
megvédi gyermekeit a veszélyektől. Ahhoz,
hogy a lehető legjobb anya legyek csak hagynom kell Isten akaratát általunk érvényesülni.
Köszönöm neked a hitemet, Uram! Kérlek,
növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. Istenem legyen életem a Te igéd
szerint. Ámen.
Pécsi Zsuzsa
figyelést és törődést. Bármilyen problémával
fordulhatok hozzá, mert segít mindenben.
Megértő velem szemben. Büszke vagyok rá. Ha
felnövök én is ilyen anyuka szeretnék lenni, aki
mindig gondoskodik a gyermekei jövőjéről, és
a helyes úton vezeti őket Isten felé.
Pécsi Ivett
Ratkó József:

Zsoltár
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idő. Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal - harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.

Progr amok
Időpont
01. vas.

16.00

18.00
03. kedd 19.00
05. csüt 19.00
07. szo. 18.45
08. vas.

16.00

12. csüt. 19.00
15. vas. 11.00
16.00
19. csüt. 19.00

Esemény
Szent Mónika Családközösség, Szent Tarzíciusz
Ministráns csoport
Szemlélődő ima
Cursillo
Katekumen csoport
Zenés áhítat
Szent Jeromos bibliaóra Lukács evangéliuma
Katekumen csoport
ELSŐÁLDOZÁS
Fiatal felnőtt csoport
Katekumen csoport

Időpont
Esemény
22. vas. 11.00 JEGYESEK MEGÁLDÁSA
26. csüt. 19.00 Szabadegyetem
27. pén. 17.00 Szent Mónika imaközösség
JUBILÁNS HÁZASOK MEG29. vas. 11.00
ÁLDÁSA
Szent Mónika Családkö16.00 zösség, Szent Tarzíciusz
Ministráns csoport
31. kedd 16.00 Kamilliánus csoport
Minden héten
hétfő
péntek

14.00
18.45
10.00

Tű-kör
Női torna
II. János Pál Lelki Kör

A Szentmisék időpontjai
MEGTESTESÜLÉS TEMPLOM
vasárnap:

9.00-kor görög katolikus liturgia
11.00-kor ünnepi szentmise
hétköznap: 18.00-kor szentmise
Gyóntatás, lelkibeszélgetés minden szombaton
szentmise után.

JÓZSAI SZENT CSALÁD TEMPLOM
vasárnap:
szerda:

9.00-kor ünnepi szentmise
18.00-kor szentmise

Tisztelt Adományozók!
Májusban is várjuk az adományokat a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyerekotthonai számára és az érkörtvélyesi rászoruló családok részére, ahova most 10 egységcsomagot is szeretnénk
vinni. Tartós élelmiszereket (liszt, cukor, rizs, száraztészta, konzervek), gyerekjátékokat (labda,
ugrókötél, stb.), gyerekruhákat és kérésükre kerti eszközöket is. Használt, de még jó állapotban lévő bútorokat (íróasztal, ruhásszekrény) vagy háztartási gépeket is viszünk. (ezek
elszállítását kérem, külön egyeztessék velem telefonon) A pénzadományokat most a székelyhídi
gyerekek szemüveg költségére fogjuk átadni Dr. Emődy Judit részére.
Tekintettel arra, hogy a szemészeti szűrést követően kiderült, hogy 10 gyerek szorul szemüvegre,
melynek költsége összesen 80 000 Ft lenne, de a szülők ezt felvállalni nem tudják.
Az adományokat 2011. május 20-ig kérjük eljuttatni a Plébánia Irodájára.
A segítséget megköszönve, tisztelettel: Danka Erika (20/3386564)
IRODAI ÓRÁK: Minden hétköznap intézhetik kedves híveink ügyeiket (keresztelés, házasságkötés, temetés, szentmise)
a plébánián. Ügyfélfogadási Idő: munkanapokon délután 15-18 óra között. Plébános: Felföldi László, Tel.: 30/9855-640,
E-mail: plebanos@megtestesules.axelero.net Irodavezető: Bakai Berta, Tel.: 30/687-6377 Munkatárs: Gajdos Zsuzsanna,
Tel.: 30/573-6577 Tel.: 52/535-735 e-mail: iroda@megtestesules.axelero.net Honlap: http://megtestesules.info
A MEGTESTESÜLÉS PLÉBÁNIA HÍRHARANG KIADVÁNYA.
Kiadja a Megtestesülés Római Katolikus Plébánia Hivatal. 4032 Debrecen, Borbíró tér 9. (levélcím: 4015 Debrecen, Pf. 74.)
Felelős kiadó: Felföldi László Tel.: 06 30 9855-640 E-mail: plebanos@megtestesules.axelero.net
Szerkesztette: Rácz Jánosné E-mail: raczne75@gmail.com

