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mesíszeníámreá Örömeírievél
mlébánáaá felnőíí farsanÖ OMN4
bÖó áÖazán jó hanÖulaíú farsanÖon
volíunk fÉbruár UJánK
A foÖadíaíás – bár fÉkÉíÉJfÉhérbÉn
zajloíí JI méÖás az ÉÖóák színfolíja volí a
bálnakK A hasíélódombá fskola aulájába
bÉlééő vÉndéÖÉí néÖóÉs foÖaí üdvözölíÉ:
a „száníén dábor aíóa”I „jÉlánda anóa”I
valamání „bdáí szobalánó” és „jáká a
lakáj”K
A nééÉs vÉndéÖsÉrÉÖ sok fánomsáÖoí
hozoííI íÖó a díszÉs aszíalok házáJ és
érofá cukrászsüíÉménóÉkkÉlI valamání
fánom áíalokkal csábííoííák a vÉndéÖÉkÉíK
A mÉÖnóáíó a íradícáókhoz hívÉn a
közösséÖ
éászíorának
–
dábor
aíóánknak – köszöníőjévÉl ándulíI majd
– rÉndhaÖóó módon – a rÉndÉzvénóí
röÖíön bÉ ás záría köszönő szavaával az
ÉÖóák „üÖóÉílÉn” műsorvÉzÉíőI kolléÖaJ
nőjÉ nóomban „hÉlóÉsbííÉíí”I íÖó márás
bÉrobbaní a színrÉ a fÉrÖÉíÉÖÉs
nóáíóíáncával a szÉrvÉzők íÉnÖÉrész
csaéaíaK A mándÉnká álíal ásmÉrí „Baj
van a részÉÖ íÉnÖÉrésszÉl…” kÉzdÉíű
dalra Boda dabá korÉoÖrafálí lÉndülÉíÉs
íáncoíK A hívÉk íöbb ásmÉrős arcoí ás
fÉlfÉdÉzhÉííÉk a íáncosok közöííK
höszönjük íáncosok a érodukcáóí!
bzuíán mÉíróczkó manná néná mÉsélíÉ
félrÉ nÉm éríhÉíő váccÉáíK A mándösszÉ
kéí hÉíÉsI azaz TT évÉs íÉsívérünk
fáaíalos humora ma ás áráÖólésrÉ mélíóK A
kövÉíkÉző énÉkÉs műsorszám ÉÖó
szívhÉz szóló duÉíí volí hósa haía és
dÉrÖő Élőadásában: brazál halász
búcsúzák fÉlÉséÖéíől a naÖó úí ÉlőííI
amÉló vár rÉá az ócÉánonK Öröm volí
hallÖaíná!
blérkÉzÉíí a eíradó ádÉjÉI dÉ nÉm a
íévébÉnI hanÉm oííI a bálíÉrÉmbÉnK
pzÉnzácáós híranóaÖoí hallhaííunk a

O014. február
BÉílÉhÉm hözösséÖ kéí íudósííójáíólI
jércz gózsáíól és oévész méíÉríőlK
dörbÉ íükörbÉn láíhaííuk közösséÖünk
mándÉnnaéjaáíI élK: hoÖóan láí Él ÉÖó
szÉmélóbÉn íucaínóá fÉladaíoí gudáíI ká
máí csánálí és holI hoÖóanI rÉmÉk
foíókkal álluszírálvaK A közönséÖ naÖóon
élvÉzíÉ az ÉlőadásíK
A műsor zárásakéní dábor aíóa ÉddáÖ
nÉm ásmÉrí oldaláról muíaíkozoíí bÉ:
bűvészmuíaívánnóal szórakozíaíía a bál
részívÉvőáíK salóban mándÉnkáí ÉlvaJ
rázsolí!

jÉlÉÖ vacsorával folóíaíódoíí a bálI a
káváló íölíöíí káéoszía vÉÖÉíáráánus
alakban ás válaszíhaíó volíK A fánom éíÉl
foÖóaszíása közbÉn araskóczó wolíán
Öáíárművész szórakozíaíoíí bÉnnünkÉíK
höszönÉí éríÉ!
A vacsora uíán a zÉnÉ és a íánc
kövÉíkÉzÉíí: puránóá aomá kÉvÉríÉ a
íaléalávalóíI mÉlóÉí íáncíanííás szakííoíí
mÉÖ ádőnkéníK eős Csaba és lrsáI majd
Boda dabá szólííoíía éarkÉííára a
éárokaíI akák lÉlkÉsÉn kövÉííék a íáncJ
íanárok uíasííásaáíK
A bál éjjÉl ÉÖó órááÖ íaríoííI rÉmÉkül
érÉzíük maÖunkaíK höszönjük mándJ
O
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azoknakI akák áldozaíos munkájukkal
hozzájárulíak a bál sákÉréhÉz: mándÉnÉkJ
Élőíí a főszÉrvÉzőnÉkI pzÉkulÉsz
gudáínakI valamání hovács fsívánnakI
jaráannakI BráÖánÉkI Boda Évának és
családjánakI puránóá aománakI iánka
dábornakI jÉlándánakI jásá bácsánakI
mlachó sákánÉkI carkas fldánÉkI Alföldá
fldánÉkI eolocsá BráÖánÉkI a pzarvas
lánóoknakI maíó jásánÉkK
sászoníláíásra OMNR fÉbruárjában!
ECseíe jáklósF

dyerekfarsanÖ
A ÖóÉrmÉkÉk fÉrÖÉíÉÖÉs élébánáaá
farsanÖjára fÉbruár OOJén déluíán kÉrülí
sorI ádén új hÉlószínÉn: a hasíélódombá
Álíalános fskola aulájáí vÉhÉííük
báríokba ÉhhÉz a vádám ÉÖóüííléíhÉzK
Azonban nÉmcsak a hÉlószín újulí
mÉÖI hanÉm részbÉn a íaríalom ásK
Az Élmúlí évÉkbÉn lÉlkÉs szülők
készülíÉk
színvonalasabbnálJszínvoJ
nalasabbI részlÉíÉábÉn ás áÖénóÉsÉn
kádolÖozoíí műsorralI ÉbbÉn az évbÉn
vászoní rÉndhaÖóó módon és ÉÖóbÉn
haÖóománóíÉrÉmíő
céllal
valamá
ÉÖészÉn mással éróbálkozíunkK
Az ádÉá bálon uÖóanás közösséÖünk
családjaáI ÖóÉrmÉkÉá muíaííák mÉÖI
csállaníoííák fÉl éríékÉákÉíI íudásukaí
ÉÖóJÉÖó érodukcáó kÉrÉíébÉnK pzéé volí
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rácsodálkozná ÉÖómás csÉmÉíéárÉI hoÖó
sokJsok munkával hoÖóan üÖóÉsÉdíÉkI
okosodíak az évÉk alaííK fÖazán színJ
vonalas érodukcáókkal örvÉndÉzíÉííÉk
mÉÖ bÉnnünkÉíI és széé közösséÖá
élménóbÉn lÉhÉíÉíí részünk az ÉÖómásra
való EodaFfáÖóÉlés jÉÖóébÉnK Ebzúíon ás
köszönjük a szülők íámoÖaíásáíI
báíorííásáíI a Öóakorlásí a ÖóÉrmÉkÉákkÉl
a fÉlkészülés soránKF
Az íÖó összÉállííoíí műsor áÖÉn
színÉsrÉ sákÉrülí: a fÉllééők közöíí volí
furulóánI fuvolán és hÉÖÉdűn jáíszó
ÖóÉrmÉkI dÉ oíí volí aaríh sadÉrI aká
csÉllón mÉÖádézíÉ nÉkünk a CsállaÖok
háborúja főcímzÉnéjéíI áÖÉn naÖó
dÉrülíséÖÉí
okozva;
volí
olóan
kásÖóÉrmÉkI aká vÉrsÉí hozoííI más
éaénak ölíözvÉ hárdÉííÉ az áÖéíI mÉÖání
más néédalokaí énÉkÉlíK iáíhaííunk
ázÖalmas íornaJbÉmuíaíókaí háhÉíÉílÉnül
hajlékonó káslánóokíólI hallhaííuk ÉÖó
békacsalád ÉlkééÉszíőÉn váccÉs daláíI
másodák oszíálóos káslánóok dunáníúlá
uÖrós íáncokaí muíaííak bÉ rábaközá
vásÉlÉíbÉnI kéí bűvész ás Élkáérázíaíoíí
mánkÉíI valamání ÉÖóüíí ázÖulhaííunk a
eolovácok haláluÖrása közbÉnK
A színvonalas érodukcáók uíán
kövÉíkÉzÉíí az Ésí fénóéoníjaI a várvaJ
várí jÉlmÉzbÉmuíaíóI amákor ás mumuklá
vÉzÉíésévÉl bÉmuíaíhaííák a közönséÖJ
nÉk kácsákI naÖóok és aérókI az
öílÉíÉsÉbbnélJöílÉíÉsÉbbI sokszor házá
készííésű jÉlmÉzÉákÉíK
A maszkabál harmadák részébÉn éÉdáÖ
kézművÉs aszíaloknál készííhÉííÉk a
ÖóÉrmÉkÉk szÉbbnélJszÉbb dolÖokaí EélK:
fakanál búsóíI kÉrÉélőí máskéééI
íündérkéíI buborékfújóíFI a kvíz aszíalnál
íudásukaíI a csocsóaszíalnál éÉdáÖ
üÖóÉsséÖükÉí íÉhÉííék éróbáraI a
lÉÖkásÉbbÉkÉí Ézalaíí babasarok váríaK
P
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hözösséÖünk vádám ÉÖóüííléíénÉk
mélíó kÉrÉíÉí adoíí dábor aíóa vÉzÉJ
íésévÉl a közösÉn Élmondoíí kÉzdő és
záró ámaK
fÖazán szééI íÉlÉí űzőI vádám déluíání
íölíhÉííünk ÉÖóüíí a élébánáánkról érkÉző
közÉl harmánc családdalK oÉméljükI
folóíaíódák Éz a széé haÖóománó! EpKÁKF

Új helyszínen a BjC!
ganuárban áíkölíözöíí a BabaJjama
Club a élébánáa íÉíőíÉrébÉK pzÉrÉíÉííÉl
várják az új hÉlószínÉn ás VhJíól mondóJ
kázásraI bÉszélÖÉíésrÉ az anóukákaí és a
babákaíK
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liTk OMN4. január OU-PM. bÖer
fdén ás a már szokoíí módon kÉrülí
mÉÖrÉndÉzésrÉ az lrszáÖos iÉlkáJ
éászíorá és TÉolóÖáaá kaéok bÖÉrbÉnK
mlébánáánkról öíÉn vÉííünk részíI hoÖó
áíÖondoljukI mák azok a íÉrülÉíÉkI ahol a
élébánáánk jól áll és mÉlóÉk azokI amák
fÉjlÉszíésrÉ szorulnakK A iÉlkáéászíorá
kaéok íémája ÉÖó háromévÉsI ÉÖómásra
ééülő íÉmaíákáí kövÉíÉííK OMNOJbÉn
önmaÖunk ÉvanÖÉlázálása volí a fő
áránóvonalI Ézí kövÉíő évbÉn a
közösséÖÉánk ÉvanÖÉlázálásaI és véÖül
ádén: nóáíná a váláÖ fÉléI ÉvanÖÉlázálná a
váláÖoíK bz a három léécsőfok ÉÖómásíól
Élválaszíhaíaílan és éárhuzamosan kÉll
fÉjlÉszíÉná őkÉíK ÖnmaÖamaí ás lÉÖalább
uÖóanúÖó
szükséÖÉs
vásszaJ
vásszaíÉrÉlnÉm fsíÉnhÉzI mání ahoÖó a
váláÖ áldaílan hÉlózÉíéí láíva aÖÖódom
ÉmbÉríársaám sorsa fÉlőlI és ahoÖóan
számukra kívánom fsíÉn szÉrÉíÉíénÉk
közÉlséÖéíK jár nÉhéz volna éoníosan
fÉládéznáI máí ás láííunk és halloííunkI íÖó
ánkább azí oszíom mÉÖI amáí maÖammal
hozíam íovábbÖondolásraI a konfÉrÉnJ
cáasorozaí anóaÖa éÉdáÖ mÉÖhallÖaíhaíó
az lrszáÖos iÉlkáéászíorá fníézÉí
honlaéján ásI mÉlóÉí a cákk alján jÉlölökK
Az ÉvanÖÉlázálás sok íÉrülÉíÉí fÉlölÉlK A
lÉÖszÉbb bÉnnÉ azI hoÖó náncs
mÉÖköívÉI kánÉk és hoÖóan kÉll íÉnnáÉI
mÉrí sokfélék vaÖóunk és sokfélÉ
karázmávalI koméÉíÉncáával rÉndÉlJ
kÉzünkK jándÉnkánÉk a maÖa úíjáí kÉll
káíaéoÖaíná bÉnnÉK pajáíos lÉlká uíakaí
járunkI és közösséÖÉánk ás a különböző
szÉmélóáséÖííéusok íalálkozásából adóJ
dóan sokfélék lÉhÉínÉkK fsíÉn mándÉnJ
kánÉk ad szÉmélórÉ szaboíí küldÉíésí és
közösséÖá célokaí ásK jándÉnÉsÉírÉ van
néhánó íénóI amánÉk mándÉnkábÉn oíí
kÉll lÉnnáÉ: ÉlÉíÉm íanúsáÖíÉvő élÉí kÉll
4
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lÉÖóÉnI úÖó kÉll élnÉmI hoÖó mások
rákérdÉzzÉnÉkI máérí vaÖóok olóan
amálóÉnK coníosI hoÖó fsíÉnnÉl méló és
ÉlÉvÉn kaécsolaíom lÉÖóÉnI állandóan
mÉÖ kÉll újulnom a háíbÉnK A közösséÖ
íaÖjaá fÉlÉlősÉk ÉÖómáséríI ÉÖóüíí kÉll
munkálkodnáukI Ézérí a íaÖok bÉlÉadják
sajáí íalÉníumaákaí a közösséÖbÉI a
közösséÖ éÉdáÖ sÉÖíí mándÉnkánÉk
fÉlfÉdÉznáI hoÖó ká mábÉn jóK ÍÖó lÉsz
színÉs a közösséÖ és jobbára íÖó fÉdjük
lÉ a különböző mÉÖoldandó fÉladaíokaíK
ea ÉvanÖÉlázálná szÉrÉínénkI bÉszélJ
hÉíünk fsíÉn árÖalmárólI mÉÖválíásárólI
szÉrÉíÉíérőlI dÉ Élőször nÉkÉmI állK a
közösséÖnÉk kÉll őszáníén hánnáÉ és
bíznáa ÉbbÉnI hoÖó suÖározná íudjon
bÉlőlÉ Éz az örömI azuíán íudnom kÉll
válaszí adná a váláÖ sÉbÉárÉ és
fájdalmaáraI Ézérí mánd lÉlkáélÉíÉmbÉnI
mánd íudásombanI ÉÖóházá művÉlíJ
séÖÉmbÉn ás fÉjlődnöm kÉllK pokszor
kÉrülíÉm olóan hÉlózÉíbÉI ahol az
ÉÖóházaí báníó kráíákával állÉííék Eés
ÉzzÉl fánoman fÉjÉzíÉm ká a valósáÖoíFK
oájöííÉmI hoÖó nÉm az ÉÖóház a bajI
hanÉm azI hoÖó olóan kérdésÉk
moíoszkálnak az ÉmbÉrÉkbÉnI amáí nÉm
íud sÉnká mÉÖválaszolná nÉkákK A
kráíákájuk möÖöíí a fájdalmaákI lÉlkük
sÉÖélókáálíása hanÖzákI válaszí és
sÉÖííséÖÉíI szÉrÉíÉíÉí és mÉÖéríésí
kÉrÉsnÉkK mÉrszÉ vannak ÉsÉíÉkI ahol a
másák csÉndÉs mÉÖhallÖaíása érá a
lÉÖíöbbÉíI íÖó kérnünk kÉll a bölcsÉsséÖ
lÉlkéí ásI hoÖó íudjukI mákor van a
bÉszéd ádÉjÉ és mákor a hallÖaíáséK
coníos az ÉlőííélÉíJmÉníÉsséÖI a másák
fÉlíéíÉl nélkülá ÉlfoÖadásaK bhhÉz az kÉllI
hoÖó a másákaí önmaÖáérí szÉrÉssÉmI
olóannakI amálóÉn ő maÖaI fÉlfÉdÉzzÉm
az ő sajáí naÖószÉrűséÖéí és nÉ sajáí
maÖam ÉlkéézÉlésÉáíI ÉlvÉáíI élÉíJ
szÉmlélÉíéí kÉrÉssÉm bÉnnÉ és ahhoz
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éróbáljam állÉszíÉnáK coníosI hoÖó ÉzzÉl
a szÉmlélÉííÉl karölívÉI fsíÉn árÖalJ
massáÖáí ÖóakorolvaI mándáÖ sÉÖíísÉm
újrakÉzdÉná a másákaíK BÉnván pÉbasíáan
jadassÉróI ándáaá vÉrbáía aíóaI a máéaá
jásszáós jűvÉk mÉÖalaéííója mondía az
ÉÖóákI a dóÉrmÉkÉk ÉvanÖÉlázácáója cK
fakulíácáón: „A ÖóÉrmÉkÉk nÉvÉlésÉ
íÉljÉs kÉll lÉÖóÉn” vaÖóás íÉljÉs körűK bz
szívÉn üíöíí ÉnÖÉmI mÉrí mándjárí bÉlém
hasííoíí ÉÖó másák Öondolaí: A
ÖóÉrmÉkÉkÉí
a
íÉljÉsséÖrÉ
kÉll
nÉvÉlnünk!! Tanííó szakoskéní Ézí kÉll
szÉm Élőíí íaríanomK kÉm az célI hoÖó
úÖó lÉÖóÉn íÉljÉs körű a nÉvÉlésI hoÖó
mándÉnbÉn kászolÖálom a ÖóÉrmÉkÉí és
mÉÖvédÉmI hanÉm hoÖó élná íanííomI
boldoÖulná
a
váláÖbanK
aÉ
a
lÉÖfoníosabbI hoÖó a íÉljÉsséÖrÉ sÉÖííÉmI
hoÖó mÉÖíalálja áÖazá önarckéééíI
amálóÉnnÉk fsíÉn álmodíaK eozzáJ
sÉÖííÉmI hoÖó íÉljÉs élÉíÉí éljÉnI
káíÉljÉsÉdjÉnK
eozzásÉÖííÉm
a
TÉljÉsséÖhÉzI fsíÉnhÉzK jándÉzí úÖó
íÉhÉíÉmI ha én íÉljÉsséÖébÉn élÉm az
élÉíÉmI az vaÖóokI akánÉk lÉnnÉm kÉllI
ásmÉrÉm maÖamI a íÉhÉíséÖÉmÉí és a
bukásaámaíI és a TÉljÉsséÖÖÉl élÉk
ÉÖóüííK jajd rádöbbÉníÉmI hoÖó nÉm
csak a ÖóÉrmÉkÉknÉk kÉll Ézí az Ésélóí
mÉÖadnáI hanÉm mándÉn ÉmbÉrnÉkI
lÉÖóÉn akár hívőI akár nÉmI mÉrí a
íÉljÉsséÖ fÉlé ÉÖó ÉÖész élÉíÉn áí halad
az ÉmbÉrK jándÉnká más száníÉn kÉll
hoÖó mÉÖéljÉ Ézí a íÉljÉsséÖÉíI íÖó abban
kÉll
sÉÖííÉnÉm
másoknakI
hoÖó
önmaÖuk
lÉhÉssÉnÉkI
önmaÖukaí
adhassákK pzámomra fsíÉn mándáÖ ÉÖó jó
íanííóhoz hasonlííoííI aká szüníÉlÉn
dáffÉrÉncáálI
csakhoÖó
mándÉnká
sákÉrélménóí szÉrÉzhÉssÉnI akár abban
ásI hoÖó a kudarcélménóÉkből érofáíálná
íud és nÉm dÉbálázáló módon haí ráK
joíáválI
a
íÉhÉíséÖünkÉí
sÉÖííá
R
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káboníakoznáI a ÖóÉnÖÉséÖÉkÉí fÉjlÉszíáI
a rossz hajlamokaí íÉrÉláI áíformálja
ÉrénóÉkkéK eász íÖó vÉzÉíÉíí áí élÉíÉm
kÉsÉrű éállanaíaán ásK jándÉnká maÖa
díszííá az élÉíÉíI a közösséÖÉíK
háÉÖészííjük ÉÖómásíI álóÉn módon ás
íÉljÉs ÉÖésszé lÉhÉíünkK A bÉnsőnkbÉn
dől Él mándÉnI máí akarunk és káíLmáí
szolÖálunkK A váláÖ éÉdáÖ sosÉm lÉsz
habos íoríaK E jgF
Táborok ádőéoníjaá
hörvonalazódák a mánáíáborok és a
nóárá naÖóíábor íÉrvÉzÉíí ádőéoníja:
Felsős mánátábor: OMN4K márcáus N4J
NSK aömös
Alsós mánátábor: OMN4K május NSJNUK
pzokolóa
kóárá tábor: OMN4K júláus OUJ
auÖuszíus SK fÉlsősöknÉk
OMN4K júláus PNJ auÖuszíus SK
alsósoknak
Kerületá közös áfá tábor: OMN4K júnáus
PMJ júláus RK

ielkáéleíre hanÖolva NO.
A múlí alkalommal az áíválíozíaíás
szÉríaríásának véÖérÉ érkÉzíünkI mÉlóÉí
háíünk mÉÖvallása zár lÉK bz három
formulával íöríénhÉí:
maé: ÍmeI Üáíünk szení íáíka!
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eívÉk: ealálodaí Üárdeíjük rrunkI és
Üáííel valljuk fölíámadásodaíI amíg el
nem jösszK
vaÖó:maé: ÍmeI megválíásunk szení
íáíka!
eívÉk: salaÜánószor esszük ezí a
kenóereí és ászunk ebből a keÜelóbőlI
Üalálodaí Üárdeíjük rrunkI amíg el nem
jösszK
vaÖó:
maé: ÍmeI üdvösségünk szení íáíka!
eívÉk: Üdvözíís bennünkeí válág
megválíójaI ká kereszíed és fölíámadásod
álíal megmeníeííél mánkeíK
Ejajd a íérdÉlésből vásszaülünk a
hÉlóünkrÉKF
Az alábbáakban a szÉnímásÉ ÉÖóák
lÉhÉíséÖÉs szövÉÖéí maÖóarázzukK Az
alábbá láíurÖákus szövÉÖ az Élőírásoknak
mÉÖfÉlÉlőÉn válíozhaíI füÖÖőÉn aííólI
hoÖó az adoíí láíurÖákus alkalom mÉlóák
kánoní írja Élő:
jÉÖÉmlékÉzés és fÉlajánlás szövÉÖÉ:
Az anóaszÉníÉÖóház mÉÖÉmlékÉzák
hrászíus áldozaíárólI mÉló a fÉlíámadás
íáíkaK bzí az ajándékoí ajánljuk fÉl az
AíóánakI gézus szÉní áldozaíáíI mÉrí Éz
az ÉÖóÉdüláI lÉÖíászíábbI lÉÖkÉdvÉsÉbb
ajándékI mÉlóÉí az Aíóának adhaíunkK
Az ÉmbÉr íÉhÉí fÉlajánlásokaí és
íÖérÉíÉkÉí ajándékul fsíÉnnÉkI dÉ mávÉl
ÉmbÉrá forrásokból íÉrvÉzünkI sosÉm
lÉsz íÉljÉs és íökélÉíÉs a fÉlajánlásunkK
„jegemlékezünk ezérí fsíenünkI má a íe
szolgáádI a íe szení nééedI cáadJ
nakI hrászíus rrunknak áldoíí szenvedéJ
sérőlI a Üalálból való fölíámadásárólI a
dácsőséges mennóbemeneíelérőlI és
ajándékaádból felajánljuk magaszíos
cölségednek ezí a íászíaI szení és
szeélőíelen áldozaíá adománóíI az örök
éleí szení kenóeréí és az örök üdvösség
kelóÜéíK„
Az áldozaí bÉmuíaíása:
S
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Az Aíóa sok áÖaz ÉmbÉr fÉlajánlásáí
foÖadía már ÉlI íudvaI hoÖó nÉm íÉljÉs és
íökélÉíÉs az az adománóI méÖás
fáÖóÉlÉmbÉ vÉííÉ a szándékoíI azí a
szÉrÉíÉíÉí és hűséÖÉíI mÉllóÉl azí
fÉlajánloííákK bzÉkrÉ hávaíkozva kérjük
az AíóáíI hoÖó foÖadja Él ajándékunkaíK
„kézd kegóes és jóságos szemmel és
fogadd elI amání elfogadíad ágaz
szolgádnakI
Ábelnek
ajándékáíI
ősaíóánknakI ÁbraÜámnak áldozaíáíI és
azí a szení és szeélőíelen áldozaíá adoJ
mánóíI amelóeí a főéaéodI jelkázedek
muíaíoíí be nékedK „ bz a szövÉÖ
vásszauíal az ősaíóák áldozaíáraI mÉló
áÖaz és kÉdvÉs volí fsíÉn ÉlőííK bzÉk az
ÉlődÉá hrászíus áldozaíánakK
iélÉkhívás áldozáshoz:
jár íöbbször íalálkozíunk azzalI hoÖó
szÉníÉk és anÖóalok közbÉnjárásáí
kérjükI hoÖó bázíosan és mÉÖfÉlÉlő
módonI fsíÉní mÉÖállÉíő módon jusson
szavunk az éÖbÉK Ahhoz kérjük a
közbÉnjárásíI hoÖó mélíókká lÉhÉssünk a
szÉníáldozásra és íalálkozásunk a
lÉÖíÉljÉsÉbb lÉhÉssÉnK
„hönóörögve kérünk mándenÜaíó
fsíenünkI szení angóalod vágóe áldozaJ
íunkaí mennóeá olíárodraI fsíená fölséged
színe eléI Üogó máI akák erről az olíárról
cáadnak szeníséges íesíében és vérében
részesülünkI mánden mennóeá áldással és
kegóelemmel elíeljünkK EhrászíusI a má
rrunk álíalK ÁmenKF”
hözbÉnjárásí kérő ámádsáÖok:
Az ÉÖóház könóöröÖ másokéríI
könóöröÖ azokéríI akák náncsÉnÉk a
szÉnímásénI könóöröÖ a mÉÖholíakéríK
hérá fsíÉníI hoÖó mándazokéríI akák
önmaÖuk akaraíából nÉm íudnak
fsíÉnhÉz fordulnáK Az ÉÖóház ámádkozák
éríükI
hoÖó
fsíÉn
íÉljÉsséÖébÉn
részÉsülhÉssÉnÉkK Az ÉÖóház ámádkozák
önmaÖáérí ásI mÉrí szüníÉlÉn rászorul
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fsíÉn árÖalmáraI kéráI hoÖó fsíÉn a
kÉÖóÉlÉm révén íÉÖóÉ íÉljÉssé azíI amáí
az ÉmbÉr szÉrÉíÉíÉ és lÉÖjobb szándéka
szÉrání adná kívánI és lÉÖánkább az
üdvösséÖéríI mÉrí Éz azI amá a
lÉÖfoníosabb cél az ÉmbÉr számáraI hoÖó
fsíÉnnÉl lÉhÉssÉn az örökkévalósáÖbanK
NKhönóörÖés az Élhunóíakérí
„bmlékezzél meg rrunk KKKKK és KKKKKK szolJ
gáádrólI akák a Üáí jelével íávozíak el az
élők sorából és a béke álmáí alusszákK
hérünk rrunkI Üogó nekák és mánden
hrászíusban elÜunóí Üívőnek add meg a
boldogságoíI a válágosságoí és a békéí
országodbanK EhrászíusI a má rrunk
álíalK ÁmenKF”
OK hönóörÖés az örök üdvösséÖérí
„kekünk ás bűnös szolgáádnakI akák
árgalmad bőségében bázakodunkI adj
kegóesen közösségeí szení aéosíolaáddal
és véríenúáddal: gánosI fsívánI jáíóásI
BarnabásI EfgnácI pándorI jarcellánI
méíerI celácáíászI meréeíuaI ÁgoíaI
iúcáaI ÁgnesI CecíláaI AnaszíázáaF és
mánden szeníeddelI és kérünkI bár meg
nem érdemeljükI árgalmadból mégás
bocsáss be mánkeí szeníjeád körébeK”
Áldáskérés:
„fsíenünkI íe mándezekeí a javakaíI
mándenkor hrászíusI a má rrunk álíal
íeremíedI szeníeled megI élíeíedI áldod
meg és adod nekünkK”
wáró ámádsáÖ:
Az ÉÖóház közbÉnjáró ámádsáÖaáí a
kövÉíkÉző könóörÖés zárja lÉK A éaé a
kÉzébÉ vÉszá a éaíénáí és a kÉlóhÉíI
azokaí fÉlÉmÉlvÉ mondja:
„ŐálíalaI Ővele és Őbenne a íáedI
mándenÜaíó Aíóaásíen a pzenílélekkel
egóségbenI mánden íászíeleí és dácsőségI
mándörökkön örökkéK ÁmenK”
jÉrí gézus azI aká álíalI aká révénI
akábÉnI akávÉl ÉÖóüíí haladunkI akán
kÉrÉszíül juíunk az Aíóához! EjarcsáF
T
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OMNP-as kölíséÖveíés
Az ÉÖóházíanács OMN4K fÉbruár VJá
ülésén mÉÖíárÖóalía a OMNPK évá
zárszámadásí
és
a
OMN4K
évá
kölíséÖvÉíésí – Élőbbá adaíaáí íudomásul
vÉííÉI uíóbbáí ÉlfoÖadíaK Az alábbáakban
a OMNPK évá zárszámadás főbb íéíÉlÉáí
ásmÉríÉíjükK

Önkéníes hozzájárulás
hérjük a íÉsívérÉkÉí az évÉnkéníá önJ
kéníÉs hozzájárulás bÉfázÉíésérÉK bz fÉJ
dÉzá ééülÉíÉánk és közösséÖünk káadásaáíK
A éüséöká kar ajánlása szÉrání Éz a
jövÉdÉlÉm N BJaK A hozzájárulásí készJ
éénzbÉfázÉíésá EsárÖaF csÉkkÉn ás bÉ lÉhÉí
fázÉíná
ÉÖóházközséÖünk
részérÉK
CsÉkkÉk a íÉmélomban és az árodában
vannak káíévÉK TÉrmészÉíÉsÉn szÉmélóÉJ
sÉn ás lÉhÉí rÉndÉzná a hozzájárulásí az
árodában vaÖó szÉnímásék uíán a
sÉkrÉsíóébÉnK hérünk bÉnnÉíÉkÉíI hoÖó
anóaÖá hozzájárulásoíokkal íámoÖassáíok
ÉÖóházközséÖünkÉí!
mlébánáánk bankszámlaszáma:
mÉsíszÉníámrÉá oómaá haíolákus mlébánáa
NMNMP88NJ4ROP8NMMJMNMMMMM4
pZbkTjfpÉh obkagb
sasárnaé és főünnÉéÉkÉn:
aÉK U és NM órakor és ÉsíÉ S órakorK
eéíköznaé: eéífőnI kÉddÉnI szÉrdánI
csüíöríökön és szombaíon rÉÖÖÉl T óraJ
korI ééníÉkÉn ÉsíÉ S órakorK
méníÉkÉn az Ésíá szÉnímásÉ uíán fél órás
csÉndÉs szÉníséÖámádásra van lÉhÉíőJ
séÖ ENV órááÖFK
blső vasárnaéon az Ésíá szÉnímásÉ Élőíí
ÉÖó órával szÉníséÖámádásK
A élébánáahávaíal félfoÖadásá ádÉjÉ:
eéífő és szÉrda: dÉK VJNN óra
hÉdd és ééníÉk: duK NSJNU óra

TÉmélomunk scolája EláíurÖákus
szolÖálaíoí véÖző kórusaF csüíöríökönJ
bsküvőí P hónaééal ÉlőrÉ kérjük bÉjÉlÉnJ
kéní ÉsíÉ UJíól íaríja éróbááíK jándÉn
íÉnáK hÉrÉszíÉlésáI bérmálkozásá kérÉlmÉí
énÉkÉlná szÉrÉíő íÉsívérünkÉí
a élébánossal kÉll mÉÖbÉszélnáK
szÉrÉíÉííÉl várjuk!
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