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KEREKEZZ A KERESZTHEZI

Aprilis 6-án, szombat

reggel
sokak szeme felcsillanhatott, akik
reményteli tekintettel nértékaz
esőfelhőket. A hónapok óta tartó, aggasztóan száraz (sokszor
szeles) időjárás nehéz helyzetbe
hozza a gazdákat és termelőket.
Tudjuk jól, nagyon kell az ,,égi
áldás"! Ám Plébániánk közössége épp nem erre a napra várta
azt. Sokan talán visszariadtak (bár
nem vagyunk cukorból @) a 9 óra
kömyékén hulló csapadéktól. Egy
lelkes kis csapat azonban nekivágott a mintegy 20 km-es távnak!
Bátorságukat
Gondviselés
kevés esővel, s végül nagyon kellemes, helyenként napos idővel
jutalmazta, és természetesen sok
lelki gyümölccsel! Meg is fogalmazódort bennem. hogy ..rizikófaktorok" nélkül nem is lenne
igazi keresztut lelkes próbálkozásunk, csak kirándulás vagy tura.
Nehezen szánjuk rá magunkat,
hogy kockáztassunk, még hívő
emberként is nehezen mondjuk ki
sokszor, hogy,,legyen meg a Te
akaratod"! Ha ez az eső, hát legyen! Ha emiatt többen mégsem
vágnak neki, hát legyen| É,s lett:
csodálatos élmény,boldogító, hálatelt tapasztalat. Meghatóan szép
volt látni hogyan gondoskodik az
Úristen az Ó szolgáiról,
Az idei keresztut-j árásunknak
is 14 állomása volt kerekdombtól
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Tiszabögig, a Holt Tisza mellől
a tiszai révig, tizennégy út menti kereszt városunk területén. De
közben a mi utunknak is megvol-

ból mindig visznek egy csokorra
valót az útszélikeresztek tövébe.
Hálás vagyok a jó Istennek, hogy
a nem tul denis kilátások ellenére
adon erőt és lelkesedést kilépni a
komfortzónánkból, hogy Vele és
Érte útra kelljünk!
örömteli szíwel imádkoztuk a
rőzsafúzéría kerekdombi-, majd
a tiszabögi kápolnában! Előbbinél Lovas Albert, utóbbi esetben
csörögefánkkal! Jól eső figyel- Lázár Gyuibácsi hűséges sekresmesség! De Bögön' találkoztunk tyéseink vártak bennünket! KöCirenei Simonnal is (5. kereszt- szönet érte ! Megköszönöm Néúti stáció), Eszes Károly tanár úr methné Erzsikének, hogy a fáradt
egykori kedves tanítványával, aki zarándokok éhségétcsillapítandó
imbuszkulccsal sietett a bajba ju- egy kis finomságról is gondoskotott biciklis segítségére.
dott az útra.
Síró, vagy siránkozó asszoVégül köszönöm mindenki
nyokkal (8. stáció) ugyan nem volt imáját, akik a távolból is segítetdolgunk, de imádságos szívűek- tek elindulni. hogy végül célba is
kel annál inkább. Kedves gesztus érhessünk!
Bobek Tamas atva
részükről, hogy kertjük virágaitak az egyes állomásai, En is magamra vettem a saját keresztemet,
melynek súlyát a meglehetősen
mozgásszegény életmód eredményeként, az utolsó állomások között megtett kilométereken jelentkező izomfájdal om formájában
hordozhattam.
E|énk nem veronika sietett
kendőjével (6. keresztúti stáció),
hanem Mezeiné Gizike frissensült

HIRDETES
lelkigyakorlatunkat a hét során, csütörtöktől szombatig, április 1l. - 13-ig tartjuk. A
mind három nap (szombaton is!!!) 18.00-kor kezdődnek. A szombati szentmisében
k Irí a betegek szentségét. A lelkigyakorlatot Főtisztelendő Tirzson Attila, Kecskemét
vezeti, aki a húsvétiszentgyónás e|végzése céljából is rendelkezésünkre ál|.

