
.LDGMD�D�0DJ\DU�6]HQWHN�3OpEiQLD��0HJMHOHQLN�PLQGHQ�KyQDS�HOVĘ�YDViUQDSMiQ��,QJ\HQHV�NLDGYiQ\� 

��DĂŐǇĂƌ��^ǌĞŶƚĞŬ�dĞŵƉůŽŵĂ�ŚĂǀŝ�ƚĄũĠŬŽǌƚĂƚſ�ůĂƉũĂ�–�ϮϬϭϵ͘�ŵĄũƵƐ 

�ůŝŐ�ŶĠŚĄŶǇ�ŶĂƉƉĂů�ŵƷůƚ�ŚƷƐǀĠƚ͕�Ɛ�ŵŝ�ŵĠŐ�Ă�ĨĞůƚĄŵĂĚĄƐ�ĨĠŶǇĠďĞŶ�ĨƺƌĚƅǌǀĞ�ƷũĂďď͕�ŶĂŐǇ�ƺŶŶĞƉƌĞ�ŐǇƾůƚƺŶŬ�ƂƐƐǌĞ͘���ŚĠƚŬƂǌŶĂƉŽŬŽŶ�ƐǌŽͲ
ŬĂƚůĂŶ�ŶĂŐǇ�ŚşǀƅƐĞƌĞŐ�ŵŽƐƚ�ŶĞŵĐƐĂŬ�Ă�ƉůĠďĄŶŝĂ�ŬƂǌƂƐƐĠŐĠďƅů�Ąůůƚ͘� /Ʃ�ǀŽůƚĂŬ�ĂǌŽŬ�Ă� �ƐǌĞŶƚĞŶĚƌĞŝ�ĠƐ�ďĠŬĄƐŵĞŐǇĞƌŝ� �ŚşǀĞŬ� �ǀĂůĂŵŝŶƚ�Ă�
<ĂƌŝƚĄƐǌ�ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŝ�ŝƐ͕�ĂŬŝŬ�ĞŐǇƺƩ�ĂŬĂƌƚĄŬ�ŬƂƐǌƂŶƚĞŶŝ��ĐƐǇ�'ĄďŽƌ�ĂƚǇĄƚ�ĞǌĞŶ�Ă�ũĞůĞƐ�ƐǌƺůĞƚĠƐŶĂƉŽŶ͘���ĨĞŶƟ�ĨĠŶǇŬĠƉ�ƚĂŶƷƐĄŐĂ�ƐǌĞƌŝŶƚ�
ĞůĠŐ�ƐŽŬĂŶ�ǀŽůƚƵŶŬ͘�<ƂƐǌƂŶŚĞƚũƺŬ�Ğǌƚ��Žůŝ�ĂƚǇĂ͕�WĄůīǇ��ŶŶĂ�ĠƐ�'ĞƌĞ��ƂŵƂƚƂƌ�ĄůĚŽǌĂƚŽƐ�ƐǌĞƌǀĞǌƅŵƵŶŬĄũĄŶĂŬ͘���ƐǌĞŶƚŵŝƐĠƚ�ĠƐ�Ă�ĨĠŶǇŬĠͲ
ƉĞǌŬĞĚĠƐƚ�ŬƂǀĞƚǀĞ�Ă�ŚĄƚƐſ�ŬĞƌƚďĞ�ǀŽŶƵůƚƵŶŬ͕�ĂŚŽů�Ă�WĄůīǇ�ĠƐ�DĞƐŬſ�ĐƐĂůĄĚ�ŐŽŶĚŽƐŬŽĚĄƐĄǀĂů�ƚĞƌşƚĞƩ�ĂƐǌƚĂůŽŬ�ǀĄƌƚĂŬ�ďĞŶŶƺŶŬĞƚ͕�ŚŽŐǇ�
ůĞƚĞŚĞƐƐƺŬ�Ăǌ�ŽƩŚŽŶƌſů�ŚŽǌŽƩ�ĮŶŽŵƐĄŐŽŬĂƚ͕�ĂŵŝǀĞů�Ăǌ�ƺŶŶĞƉŝ�ŚĂŶŐƵůĂƚŽƚ�ŵĞŐƚĞƌĞŵƚŚĞƚũƺŬ͕�Ğǌƚ��ŶƚĂů��ĄǀŝĚ�ĐƐŽĚĄůĂƚŽƐ�ƐǌƺůĞƚĠƐŶĂƉŝ�
ƚŽƌƚĄũĂ�ƚŽǀĄďď�ĨŽŬŽǌƚĂ͘��ǌƵƚĄŶ�Ă�ŵŝŶŝƐƚƌĄŶƐŽŬ�ǀĞǌĞƚƅũĞ͕��ƂŵƂƚƂƌ�Ăǌ�ĂůĄďďŝ�ŬƂƐǌƂŶƚƅƚ�ŵŽŶĚƚĂ͗� 

<ĞĚǀĞƐ�'ĄďŽƌ��ƚǇĂ͊ 

;͙ͿŶĂŐǇ�ƂƌƂŵŵĞů�ũƂƩƺŶŬ�ŵĂ�ŝƐ�ƂƐƐǌĞ͕�ŚŽŐǇ�ŵĞŐƺŶŶĞƉĞůũƺŬ�Ăǌ�ĞůƚĞůƚ�ϲϬ�ĞƐǌƚĞŶͲ
Ěƅƚ͕�Ăŵŝƚ�ĞĚĚŝŐ�ŬĂƉƚĄů͕�ĠƐ�Ăǌƚ͕�ŚŽŐǇ�ĞŶŶĞŬ�ŬƺůƂŶďƂǌƅ�ŵĠƌƚĠŬďĞŶ�ŵŝ�ŝƐ�ƌĠƐǌĞƐĞŝ�
ůĞŚĞƩƺŶŬ͘� 
�ŐĠƐǌĞŶ�ďŝǌƚŽƐ�ǀĂŐǇŽŬ�ďĞŶŶĞ͕�ŚŽŐǇ�ĂŵŝŬŽƌ�ĞůŵĞŶƚĠů�Ă�ŶĂŐǇďĂũĐƐŝ�ƌŽƌĄƚĠƌĂ͕�ŵĠŐ�
ŶĞŵ�ŐŽŶĚŽůƚĂĚ͕� ŚŽŐǇ�ŵĂũĚ� >ĄŐǇŵĄŶǇŽƐŽŶ� ƚĞŵƉůŽŵŽƚ�ĠƉşƚĞƐǌ͘� dĂůĄŶ�Ăǌƚ� ƐĞŵ�
ŐŽŶĚŽůƚĂĚ�Ă�'Ǉƅƌŝ��dK-Ġƌƚ�ƐǌŽƌşƚǀĂ͕�ŚŽŐǇ�ŶĠŚĄŶǇ�ĠǀƟǌĞĚ�ŵƷůǀĂ�ŬĂŵĂƐǌŽŬ�ƐǌƵƌͲ
ŬŽůŶĂŬ� ŶĞŬĞĚ� Ă� ƉĂƉŽŬ-ƉĂƉĄŬ� ƂƌƂŬƌĂŶŐĂĚſŶ͘� ;>ƅƩĠů� ŝƐ� ĞŐǇ� ŐǇƂŶǇƂƌƾ� Őſůƚ͘Ϳ� ��
ďĞŶĐĠƐĞŬŶĠů͕�'ǇƅƌďĞŶ�Ăǌ�ŽƐǌƚĄůǇŵŝƐĠŶ�ƚĂůĄŶ�ŵĄƌ�ŬĞǌĚƚĠů�ƐĞũƚĞŶŝ�ǀĂůĂŵŝƚ�Ăďďſů͕�
ŚŽŐǇ�ĞŐǇŬŽƌ�ŵĂũĚ�ƚĞ�ĄůůƐǌ�Ă�ŚşǀĞŬ�ĞůƅƩ�ĞŐǇ�ĚŝĄŬŵŝƐĠŶ͘��Ɛ�ĂŚŽŐǇ�ƐǌĠƉĞŶ�ŵĞŐĠƌƚ�
ďĞŶŶĞĚ�Ă�ƉĂƉŝ�ŚŝǀĂƚĄƐ͕�ǀĂůĂŵŝ�ŵĄƐ� ŝƐ�ĨŽƌŵĄůſĚŽƩ͘��ǌ�Ă� ůĞůŬƺůĞƚ͕�ŚŽŐǇ�ĞůǀŝĚĚ�Ă�
ǀŝůĄŐďĂ�Ăǌ�Ƃƚ�ŬĞŶǇĞƌĞƚ�ĠƐ�Ă�ŬĠƚ�ŚĂůĂƚ͘��ǌƚ�ŚŝƐǌĞŵ͕�ŚĂ�ǀĂůĂŵŝƚ�ŵĞŐũĞŐǇĞǌŶĞŬ�ƌſͲ
ůĂĚ�Ă�ŐǇĞƌĞŬĞŬ͕�ĂŬŬŽƌ�Ăǌ�Ăǌ͕�ĂŚŽŐǇ�Ă�ƚĄďŽƌŽŬďĂŶ�Ă�ĚŝŶŶǇĠƚ͕�Ă�ĨĂŐǇŝƚ�ǀĂŐǇ�Ă�ĐƐŽͲ
Ŭŝƚ�ŽƐǌƚŽĚ͘��ŬŝŬ�ƌĠŐĞďď�ſƚĂ�ũĄƌŶĂŬ�ŝĚĞ͕�ƚĂůĄŶ�ĞŵůĠŬĞǌŶĞŬ�ĂƌƌĂ�Ăǌ�ŝĚƅƐǌĂŬƌĂ͕�ĂŵŝͲ
ŬŽƌ�Ăǌ�ĞŐǇŝŬ�ŶĂŐǇ�ƚĞũŝƉĂƌŝ�ǀĄůůĂůŬŽǌĄƐƐĂů�ǀĂůſ�ƐǌŽƌŽƐ�ĞŐǇƺƩŵƾŬƂĚĠƐ�ƌĠǀĠŶ�ƚŽŶͲ
ŶĂƐǌĄŵƌĂ�ŚŽǌƚĂĚ�Ă� ũŽŐŚƵƌƚŽƚ�ŶĞŬƺŶŬ�ĠƐ�Ă�ŬĂƚŽůŝŬƵƐ� ŝƐŬŽůĄŬďĂ͘�EĞŵ�ǀĠůĞƚůĞŶƺů�
ŶĞǀĞǌĞƩ�ĂŬŬŽƌ�ǀĂůĂŬŝ��ĂŶŽŶĞ�^ǌĞŶƚ�'ĄďŽƌŶĂŬ͘ 
WĞƌƐǌĞ�Ă�ƉůĠďĄŶŝĂ�ŬƂǌƂƐƐĠŐĠƚ�ŶĞŵĐƐĂŬ�Ă�<ĂƌŝƚĄƐǌďſů� ůĞĐƐŽƌŐſ�ĠĚĞƐƐĠŐĂĚŽŵĄŶǇŽŬ�ŬƂƚƂƩĠŬ�ŚŽǌǌĄĚ͘�^ǌĞŵĠůǇĞĚ͕�ŚƵŵŽƌŽĚ͕�Ă�ŚĄƩĠƌďƅů�
ǀĂůſ�ŐŽŶĚŽƐŬŽĚſ�ƚĞŬŝŶƚĞƚĞĚ͕�Ă�ƐŽŬƐǌŽƌ�ĠƐǌƌĞǀĠƚůĞŶ�ƐĞŐşƚƐĠŐĞĚ�ŵŝŶĚ-ŵŝŶĚ�ŽŬŽƚ�ĂĚŶĂŬ�ĂƌƌĂ͕�ŚŽŐǇ�ŚĄůĄƚ�ĂĚũƵŶŬ�ĠƌƚĞĚ�ĞǌĞŶ�Ă�ũĞůĞƐ�ŶĂƉŽŶ͘ 

ͣ&ĠŶǇĞƐ�ŶĂƉ͕�jƌ�ĂĚƚĂ�ĠŬĞƐ�ŶĂƉ͊� 
/ƐƚĞŶ�ĂĚƚĂ�ŶĠŬƺŶŬ͕�ĞǌĠƌƚ�ƂƌǀĞŶĚĞǌǌƺŶŬ͘͘͘͟ 'ĄďŽƌ�ĂƚǇĂ�ϲϬ�ĠǀĞƐ͊ 



�ǌ�ĠǀĞŬ�ƐŽƌĄŶ�ŵĞŐƚĂƉĂƐǌƚĂůƚƵŬ͕�ŚŽŐǇ�ŵŝŶĚŝŐ�ǀĂůĂŵŝ�ŶĂŐǇŽďďĂŶ͕�ǀĂůĂŵŝ�
ƷũĂďď� ůĞŚĞƚƅƐĠŐďĞŶ�ŐŽŶĚŽůŬŽǌŽů͕�ŶĞŵĐƐĂŬ�Ă�<ĂƌŝƚĄƐǌďĂŶ͕�ŚĂŶĞŵ� ŝƩ�Ă�
ƉůĠďĄŶŝĄŶ�ŝƐ͘�1ŐǇ�ůĞƩĞŬ�ŵƾǀĠƐǌĞƟ�ĂůŬŽƚĄƐĂŝŶŬ͕�şŐǇ�ŬĞƌƺůƚ�Ă�ƐǌĞŶƚĠůǇďĞ�Ă�
ŚĂƚĂůŵĂƐ͕� ƚĞŬŝŶƚĠůǇƚ� ƉĂƌĂŶĐƐŽůſ�
ĨĞƐǌƺůĞƚ͕� ĚĞ� şŐǇ� ƷũƵůƚ�ŵĞŐ� Ă� ^ǌĞŶƚ�
^şƌ͕�Ă�ŚŝƩĂŶƚĞƌŵŝ�ŬŽŶǇŚĂ͕�Ă�ĨŽĐŝƉĄͲ
ůǇĂ͕� ǀĂŐǇ� ůĞŐƵƚſďď�Ă�ŚƷƐǀĠƟ� ŐǇĞƌͲ
ƚǇĂƚĂƌƚſ͘� ;dĂůĄŶ� ĞŐǇƐǌĞƌ� ŵĞŐůĞƐǌ�
Ăǌ� ƵƐǌŽĚĂ� ĠƐ� Ă� ũĠŐƉĄůǇĂ� ŝƐ͕� ŶĞŵ�
ĂĚũƵŬ� ĨĞů͕� ŚŝƐǌĞŶ� Ă� ƐǌƷƌſƐ� ƐƂǀĠŶǇͲ
ƐŽƌ�ŝƐ�ĞůƚƾŶƚ�ϮϬ�Ġǀ�ƵƚĄŶ͘Ϳ�<şǀĄŶũƵŬ͕�
ŚŽŐǇ� ŵŝŶĚŝŐ� ŵĂƌĂĚũŽŶ� ŵĞŐ� Ğǌ� Ă�
ƚĞƌǀĞǌŐĞƚƅ͕� ĨĞů-ĨĞůůŽďďĂŶſ� ůĞůŬĞƐĞͲ
ĚĠƐĞĚ͊ 

��ĨĞůĂĚĂƚŽŬ�Ăǌ�ĠǀĞŬ�ƐŽƌĄŶ�ĞŐǇƌĞ�ƐŽŬĂƐŽĚƚĂŬ͕�ŵĂ�ŵĄƌ�>ŝďĂŶŽŶƚſů�<ĄƌƉĄƚĂůũĄŝŐ�ǀŝƐǌĞĚ�Ă�ƐĞŐşƚƐĠŐĞƚ�
ŽĚĂ͕�ĂŚŽů�Ă�ůĞŐŶĂŐǇŽďď�ƐǌƺŬƐĠŐ�ǀĂŶ�ƌĄ͘�hŐǇĂŶĂŬŬŽƌ�Ă�:ſŝƐƚĞŶŶĞŬ�ĞŐǇƌĞ�ŬƂŶŶǇĞďď�ĚŽůŐĂ�ǀĂŶ�ǀĞůĞĚ͕�
ůĞŐĂůĄďďŝƐ�ŚĂ�Ăǌƚ�ǀĞƐƐǌƺŬ͕�ŚŽŐǇ�ƐǌĄŵŽŶ�ƚĂƌƚũĂ�ŵŝŶĚĞŶ�ŚĂũƐǌĄůĂĚĂƚ͘ 

�ǌ�ĞůŵƷůƚ�ƐŽŬ-ƐŽŬ�Ġǀ͕�Ăŵŝƚ� ŝƩ�ŬƂͲ
ǌƂƩƺŶŬ� ƚƂůƚƂƩĠů͕� ƌĞŶŐĞƚĞŐ� ŬŝƌĄŶͲ
ĚƵůĄƐƚ͕� ĨĂƌƐĂŶŐŽƚ͕� ƚĄďŽƌƚ͕� ƚĞŵƉͲ
ůŽŵďƷĐƐƷƚ͕� ƵƚĂǌĄƐƚ� ƌĞũƚ� ŵĂŐĄďĂ͕�
ĂŵŝŬĠƌƚ� ŚĄůĄƐĂŬ� ǀĂŐǇƵŶŬ͘� <ƺůƂŶ�
ƐǌĞƌĞƚŶĠŵ� ŬŝĞŵĞůŶŝ͕� ŚŽŐǇ� ƐŽŬĂŶ�
ĞůũƵƚŚĂƩƵŶŬ� tŽůĨŐĂŶŐ� ĂƚǇĄǀĂů�
EĠŵĞƚŽƌƐǌĄŐďĂ͘� 
<ƂƐǌƂŶũƺŬ͕� ŚŽŐǇ� ŵĞŐƚĂŶşƚŽƩĂĚ�
ŶĞŬƺŶŬ�Ă�<ĂƌŝƚĄƐǌ�ĄůƚĂů͕�ŚŽŐǇ�ŵŝŶͲ
ĚŝŐ� ůĄƐƐƵŶŬ� ĞŐǇ� ŬŝĐƐŝƚ� ƚƷů�ŵĂŐƵŶͲ
ŬŽŶ͘�<ƂƐǌƂŶũƺŬ�Ă�ďĂƌĄƟ�ďĞƐǌĠůŐĞͲ
ƚĠƐĞŬĞƚ͕� ĞŐǇ� ƉŽŚĄƌ� ďŽƌ͕� ĂŬĂƌŽŵ�
ŵŽŶĚĂŶŝ� ŬŽƌƐſ� ƐƂƌ� ŵĞůůĞƩ͘� �ǌ�
ĞŵůĠŬĞŬĞƚ� ĠƐ� Ă� ŚĄůĂ� ƐǌĂǀĂŝƚ� ǀĠŐͲ
ƚĞůĞŶƐĠŐŝŐ� ůĞŚĞƚŶĞ� ƐŽƌŽůŶŝ͕� ĚĞ� Ă� ůĂŬƚſǌŚŽǌ� ǀĂůſ� ǀŝƐǌŽŶǇŽĚ� ŵŝĂƩ� Ğǌƚ�
ŵŽƐƚ�Ă�ͣƚĞũĞƐƐĠŐ͟�ŝŐĠŶǇĞ�ŶĠůŬƺů�ƚĞƐǌĞŵ�ŵĞŐ͘ 

WĂƉŝ�ĠƐ�ƐǌĞƌǀĞǌĠƐŝ�ĞƌĠŶǇĞŝĚ�ŵĞůůĞƩ�ŵĞŐ�ŬĞůů�ĞŵůşƚĞŶŝ͕�ŚŽŐǇ�Ă�ůĞĐƐſĚŶĂŬ�ŶŝŶĐƐĞŶ�ƉĄƌũĂ͕�ĚĞ�ŬĠƌƺŶŬ͕�ǀĞĚĚ�ƐǌşǀĞƐĞŶ�Ğǌƚ�Ă�ŬŝƐ�ƂƐƐǌĞũƂǀĞƚĞůƚ͕�
ĠƐ�ůĠŐǇ�ŵŽƐƚ�ƚĞ�Ă�ǀĞŶĚĠŐƺŶŬ�ŵĂ�ĞƐƚĞ͕�ŚŝƐǌĞŶ�ĂŶŶǇŝ�ŵŝŶĚĞŶƚ�ŬĂƉƚƵŶŬ�ŵĄƌ�ƚƅůĞĚ͊ 
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- Kedves Gyöngyvér, kérlek, mutasd be a családod! 

- Amikor ez az újság megjelenik, akkor ünnepeljük a 15. házassági évfordulónkat. 15 éve ebben a templomban, bár még nem a 

plébánia, hanem az MKK közösségéhez tartozva, kértük 

Isten és Szűz Mária segítségét közös életünk kezdetén. 

Hogy kik is? 

Férjem, Örs, aki csöndes, szorgos, megbízható, rá mindig 

lehet számítani. Talán ezt már a plébánián is sokan tapasz-

talták. Nagyon mély kapcsolata van Istennel, innen merít 

erőt a sokszor nem könnyű hétköznapok helytállásában. 

Én az otthon melegét próbálom a családomnak biztosítani. 

Amikor elkezdtem tanítani, azt gondoltam, ennél fontosabb 

nincs is. Rájöttem, van, a saját férjem és gyermekeim.  

Csongor az elsőszülöttek nyugalmával, megbízhatóságával, 

érzékenységével nagy kincs számunkra. Mindig úgy képze-

lem, ilyen lehetett a férjem is gyermekkorában. 

Középső gyermekünk, Hunor, hangját mindenki ismeri. Az 

örökmozgó, nyughatatlan, sokrétű, tájékozott gyermekünk. 

Általa az élet egy más síkjába kerültünk Csongi fiúnk után. 

Lelle egy igazi cserfes kislány, nagyon közösségi gyermek, rendkívül tud alkalmazkodni. Talán ez már a születési sorrendből is 

adódik számára a két báty mellett. 

 

-Te magad hitoktatóként is dolgozol évek óta az egyházközségben. Milyen hasonlóságok és milyen különbségek vannak az 

iskolai és a családi hitre nevelésben? Úgy is kérdezhettem volna, hogy mi a hitoktató feladata, és mi a szülő kötelessége egy 

gyerek nevelésében.  

- A férjemmel mindketten otthonról hozott vallásos gyökerekből táplálkozunk. Hasonló értékekkel rendelkező, nevelési mód-

szereket alkalmazó szüleink miatt könnyen ki tudtuk alakítani a saját családi életünket. Nagy kegyelem ez! Egy belülről jövő 

késztetés, nem csupán egy esküvői ígéret, hogy a katolikus egyház értékeinek megfelelően neveljük a gyermekeinket. A gyere-

kekbe beléjük ívódnak a közös imák, ünnepek, ünnepkörök megünneplése, a szentmisére járás... amiből aztán majd ők is erőt 

meríthetnek felnőtt fejjel. Ha mindezt itthon nem kapnák meg, csak az iskolában, legyen az egyházi vagy állami, az mindig ins-

tabil lenne. Azt gondolom, a hitbe való bevezetés, nevelés, elsősorban a szülők feladata, mi a hittanon csupán segítséget tudunk 

nekik ebben nyújtani. A fontosabb szerep a szülőké. Persze Isten ujja mindenkit megérinthet, és előfordul nem egy esetben, 

hogy pont a gyermek hitoktatása által kerül közelebb egy-egy család, házaspár az egyházhoz. Azt gondolom, ez esetben is ott 

volt már eleve a nyitottság a szülők részéről, hisz hittanra íratták a gyermekeiket, és ha kellően ügyesek vagyunk, Isten kegyel-

méből meg tudjuk érinteni őket, és meghívni a közös ünneplésbe. 

 

- Mit látsz korunk legnagyobb kihívásának a gyerekek hitre nevelése terén?  

- Hittantanárként ezt a lehetőséget kéne megragadnunk. Azt kéne tudnunk átadni, hogy Isten jó, Isten feltétel nélkül szeret min-

ket. Ekkor nyert ügyünk van. Szülőként pedig éjjel-nappal példát kell adnunk, mutatnunk. Szüntelenül. Elengedhetetlen szerin-

tem a következetesség, persze nagy szeretettel nem pedig „korbáccsal”. Lehet, hogy sokan radikálisnak tartják, de nem a gyerek 

dönti el, akar-e este imádkozni, vasárnap, ünnepnapokon templomba menni. Segíthet kiválasztani, mit énekeljünk vagy mit és 

kiért imádkozzunk. S ha ebbe a légkörbe beleszületnek, ha a szülők ezeket a tevékenységeket örömmel végzik, a gyerekek is 

szeretni, akarni fogják. 

 

- Miben tudnak ma példát venni az édesanyák Máriától? 

- Szűz Mária párfogását kértük közös életünk kezdetén,  a házasságkötésünkkor. Örömök és nehézségek idején is igyekszünk az 

ő segítségét kérni. Nagy példát mutatott nekünk, édesanyáknak. Az elfogadásét: csöndes és nagyszájú, egészséges és esetleg 

beteg(es), azaz minden nekünk rendelt gyermekünk elfogadását. Kitartást: otthon a férjünk mellett, a gyermekeinkért, családja-

inkért, munkánkban. Egész életünkön át. Holtomiglan-holtodiglan… Gondoskodást, törődést, ahogyan azt Mária is tette. Mária 

a Biblia szerint jelen van fia fontosabb életeseményeinél, gondoljunk például a kánai menyegzőre. Nekünk ez is példa lehet, 

hogy gyermekeinket ne csak megszüljük, felneveljük, de életük során is mögöttük álljunk támaszként, vigaszként és örömük, 

boldogságuk részeként egyaránt. Ehhez kérjük most májusban  Szűz Mária segítségét! 

Ahogy a Lorettói litániában is benne áll: 

Családok királynéja!   Könyörögj érettünk!                                                                            Meskóné Bircsák Gyöngyvér 
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