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Merd megdicsérni, merd megköszönni! 

„Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. 11Férje (egész) szívével ráhagyatkozik, és 
nem jár rosszul vele.12Mindig a javára van, sose a kárára, életének minden napján. 13Előteremti a gyapjút 
és a kendert, és mindent beszerez, ügyes kézzel. 14Olyan, mint a kalmárok hajója: messze földről szállítja 
az élelmet. 15Bár még éjszaka van, már fölkel, és ellátja a háza népét eledellel, szolgálólányait egy egész 
napra valóval. 16Szántóföld után néz és meg is szerzi, szőlőt telepít a keze munkájából. 17Jól körülköti 
derekát az övével, és nekifeszíti karját a munkának. 18Tudja, hogy jó hasznot hajt, éjnek idején sem alszik ki 
lámpája.19Kinyújtja a karját a guzsaly után, és a kezével megfogja az orsót. 20Kiterjeszti kezét az elnyomott 
fölé, a szűkölködőnek meg a karját nyújtja. 21Nem kell féltenie háza népét a hótól: egész háza népét ellátta 
kettős ruhával, 22és takarókat is csinált magának. Ruhája bársonyos len és bíbor gyapjú. 23Férjét a 
kapuknál igen nagyra tartják, hogyha tanácsban ül az ország véneivel. 24Ingeket is készít és eladja őket, 
öveket is árul a kereskedőnek. 25Az erő érzete veszi körül, vidáman néz a jövendő elé. 26Ha kinyitja a 
száját, bölcsen beszél, jóságos tanítás (árad) a nyelvéről. 27Szemmel tartja háza népének munkáját, a 
tétlen lustaság nem kenyere. 28Kiállnak fiai, s boldognak hirdetik, a férje is fölkel és így dicséri: 29„Sok 
asszony megmutatta, milyen derék, de te felülmúlod őket, mind valamennyit!”30Csalfa dolog a báj, a 
szépség mulandó, de az okos asszonynak kijár a dicséret. 31Magasztaljátok keze munkájáért, a 
városkapuknál dicsérjék tetteit!” Péld 31,10-31 

Ez a talán kevésbé ismert szentírási szakasz arra tanít bennünket, hogy vegyük észre a 
dicsérnivalót és mondjuk is ki! Ma pedig különösen az édesanyák felé forduljunk ilyen 
gondolatokkal! Életállapottól függetlenül vegyük észre az édesanyák csodálatos jelenlétét 
életünkben és legalább ma forduljunk feléjük és mondjuk el nekik: 
„Köszönöm, hogy vártál rám, hogy megteríted az asztalt, dolgozol értem, kimosod a szennyest, 
rendet raksz utánam, tanítasz, imádkozol velem… Ügyesen teszed mindezt!” 

Hála és köszönet életetekért kedves anyukák! 
Az Úr áldása kísérjen benneteket! 

Heti hirdetéseinkből: 

húsvét 6. vasárnapja 

 Hétfőn 19
00

-tól a hitoktatók és az akolitusok következő 

megbeszélése lesz a Jézus Szíve plébánián. 

 Csütörtökönként két alkalommal 15
00

-tól a szeretetláng 

imádság keretében és este 20
00

-tól imádkozunk, hogy az 

Egyházmegyei Találkozót lélekben is előkészítsük. 

Mindkét lehetőség a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
templomban van. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a 

szervezőket és a segíteni akarókat is! 

 Pénteken első péntek lesz, Misi atya 9-12 óráig 

látogatja a betegeket. 

 Május 8-án Urunk mennybemenetelének ünnepén a 

Jézus Szíve templomban 9
00

-tól lesz az elsőáldozás 
ünnepe. Első olyan alkalom ez, hogy városunk összes 

elsőáldozó gyermeke egy szentmisén járul először a 

szentáldozáshoz. Előtte szombaton 8
00

-tól az első 
gyónás, keresztelés és próba lesz. 

 A KÉK csoport találkozója kivételesen nem első hétfőn, 

hanem május 9-én lesz a megszokott időben (18 óra)  a 

kápolnában. 

 A  VET. Szolgáltatási csoportja május 21-én 

/szombaton/  az Irgalmas Jézus plébánián 16
00

-tól 

megbeszélésre várja azokat, akik már jelentkeztek és 

azokat, akik a VET. lebonyolításában segíteni tudnak, 
illetve szeretnének. A  Szolgáltatási csoport feladata: a 

VET. napján biztosítani a vendégek, zarándokok 

ellátását, kiszolgálását, ami sok-sok segítő ember 
munkáját igényli. A konkrét feladatok ismertetésére 

bővebben a megbeszélésen kerül sor, ahol mindenki 

eldöntheti, milyen feladatot tud, illetve szeretne 

vállalni. 
 

Szentmisék, igeliturgiák a héten 
T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom, 

K=Szent Erzsébet kápolna 

 máj. 4. (sze) 180 K szentmise 

 máj. 5. (cs) 1545 T igeliturgia  

 máj. 6. (p) 1630 T szentmise 

 máj. 8. (v) 900 T igeliturgia 


