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Kedves Szülő!
A mindannyiunk számára különös nehézségeket hordozó járványveszélyes év után lassan
szeretnénk visszatérni a normális élethez, lassan-lassan megteremteni annak lehetőségét, hogy az
emberi életünk számára oly nélkülözhetetlen közösségek, közösségi ünnepek, közösségi
programok működjenek, újrainduljanak. Életünk valójában az ünnepnapokon nyugszik: korunkat
a születésnapok számával mérjük, növekedésünket a különböző életesemények, mint állomások
teszik nyilvánvalóvá, felnőtté válásunk és emberi érettségünk pedig a kimondott, elköteleződést
jelentő igeneken keresztül rajzolódik ki. Helyünk a világban a családi és közösségi programokon
alakul ki, azokon és ott tudunk erőt meríteni a mindennapi munkánkhoz. Ezért ezeknek az
ünnepeknek vissza kell térniük ahhoz, hogy újra szabad embereknek érezzük magunkat!
Ahogy kezd derengeni az alagút vége, úgy kezdjük számba venni tennivalóinkat a plébániai
közösségben is. Eddig sem unatkoztunk, igyekeztünk sokat tenni azért, hogy lelkünk minél kisebb
kárát lássa ennek a nagyon nehéz időszaknak. Bízom benne, hogy üzeneteinkben,
közvetítéseinkben vagy speciális programjainkban Ön is talált olyat, aminek segítségével
növekedni, erősödni tudott.
Most annak jött el az ideje, hogy felmérjük, ki hogyan készül a meghatározó szentségek vételére,
az első szentáldozásra, illetve a bérmálásra.
Egyelőre nem tudunk még időpontokkal szolgálni. Vannak terveink, de a járványhelyzeten túl az
is döntő lesz, hogy kik azok, akik ezeket a szentségeket az idei évben szeretnék felvenni. Ennek
összeírására létrehoztuk azokat az internetes felületeket, melyeken az adatokat összegyűjtjük. A
jelentkezés a www.vamosplebania.hu oldalról lehetséges. Kérem, hogy amennyiben szeretné,
hogy gyermeke az idei évben elsőáldozó legyen vagy bérmálkozó, jelezze ezt a megfelelő
regisztrációs felületen plébániánk honlapján 2021. február 21-ig.
Február 21-ét követően egy-két héten belül igyekszünk felvenni mindenkivel a kapcsolatot és
tájékoztatni a jelentkezőket a további tennivalókról, tudnivalókról.
A szentségek felvételéhez szükséges a megfelelő előkészület, melynek egyik elengedhetetlen
eleme a vasárnapi szentmisén való jelenlét, illetőleg az egyes csoportok felkészülő alkalmain való
jelenlét. Ez minden csoportban kicsit másként lesz, ezek részleteit a későbbiekben osztom meg a
csoportokkal.
Szentségek felvételére felnőtteknek is van lehetőségük. Ezért, ha Ön vagy családtagja vagy
ismerőse szeretné felnőttként felvenni a keresztséget vagy a bérmálást, esetleg szívesen lenne
elsőáldozó, akkor szeretettel ajánlom figyelmébe, hogy a plébániai honlapon található felületeken
keresztül felnőttként is lehetőség van jelentkezésre.
Bármilyen kérdése esetén keressen bennünket bizalommal a lent megadott elérhetőségeken!
Nagyon bízom abban, hogy a 2021-es év végére sok-sok ünneppel gazdagabban, lélekben
megerősödve folytathatjuk egy szebb és jobb világ építését Isten áldásával!
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