
arcok. Most a médiában igyekszünk követni a miséket. Kívánunk áldott 
békés nyugodt ünnepet az egész családnak.   
 

Áldott Húsvétot kívánunk mi is. Köszönjük az imát, ráfér az egész családra. 
Mi is Veled! De bezárkózva is hisszük, hogy velünk az Isten! Könnyeket 
csaltál a szemeimbe. Áldott Húsvétot kívánunk, sok-sok virtuális öleléssel! 
 

Tisztelt Atya! Köszönöm szépen a legyezőt. A jelenlegi nehéz helyzet elle-
nére is, kívánok atyának és családjának ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!   
 

Kedves Laci Atya! Kellemes ünnepeket kívánunk. Köszönjük a képet,   
 

Kedves Atya! Kicsordult a könny a kép láttán, megható ez a személyes 
törődés. Jól esik, hogy gondol ránk Laci atya és imádkozik is biztosan a 
híveiért! Nehéz így az ünnepre való felkészülés a templom, a közösségi 
élet, és a lelki vezető nélkül. A telefonon keresztül nem olyan a liturgia, mint 
máskor... Egyszer ennek is vége lesz, és akkor találkozunk újra! Vigyázz 
magadra és családodra Laci atya! Feltámadt Krisztus!   
 

Nagyon szépen köszönjük a Legyezőt, áldott ünnepet kívánunk. – Áldott 
húsvéti ünnepeket kívánunk Papbácsiéknak! – Feltámadt Krisztus! Áldott 
húsvéti ünnepeket kívánunk az egész családnak!  (Karantén alatt is meg-
vártuk a mise végét az eledellel!) – Ezzel a pászkáskosárral szeretnénk 
csatlakozni az örömhírt vivők közé. Feltámadt Krisztus! Szeretném megmu-
tatni a mi Szent Sírunkat, amelyben a keresztet Boti készítette. 
 

Istentől megáldott húsvéti ünnepeket kívánunk. Krisztus feltámadt! – Kö-
szönjük, hogy gondoltak ránk. Szép ünnepet kívánunk mindenkinek. – Kö-
szönet a húsvéti útravalóért. – Nagyon köszönjük a lélekbeni gondoskodó 
támogatást, minden nap többször is imádkozunk, csak a hit marad, ez az, 
ami megerősít, életben tart és reményt ad!  
 

Köszönjük szépen! Áldott ünnepeket kíván Önnek és Családjának. – Hálá-
san köszönöm. – Köszönjük a Legyezőt. – Isten áldását kívánjuk.  
 

Kedves Laci atya! Köszönjük baráti szavaid és a tájékoztatást. Jó egészsé-
get kívánva, üdvözlettel. – Köszönjük az imádságot és az aggódást. – T. 
László Atya! Köszönöm a tájékoztatást. – Köszönöm szépen az értesítést. 
Mindenképp bekapcsolódunk itthonról az egyház imádságába. – Kedves 
Laci atya! Köszönjük az imádságaidat, mi is imádkozunk értetek. Vigyázza-
tok magatokra. – Feltámadt Krisztus! 
 

* * * 

Májusi ünnepeink: Urunk mennybemenetele – május 21.; Pünkösd – má-

jus 31. – A pünkösd előtti nap az idei ötödik Halottak Szombatja. 
      

* * * 
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(Nevek és fényképek nélkül. Hálás köszönet minden szóért.) 
 
 

Feltámadt Krisztus! Köszönjük szépen! Online hallgattuk az ünnepek alatt a 
liturgiákat, együtt imádkozunk, olvassuk a Legyezőt és követjük a nyirgor-
kat oldalon az írásokat is! 
 

Köszönjük az imádságot, mi is jó egészséget kívánunk és Isten áldását 
kérjük Mindnyájunkra! 
 

Áldott Ünnepet Kívánunk! Lélekben együtt...  
 

Tisztelt Atya ! Köszönöm az együttérző gondolataidat. Nagyon rossz ez a 
bezártság, hogy nem lehetünk együtt a miséken, de itthon imádkozunk ér-
ted, kedves családokért és egyházközségünk lelki testvéreinkért. 
 

Feltámadt Krisztus! Köszönjük a Legyező újságot, a gondolataidat. Nem 
maradhatott el a pászkaszentelés, Anyu vezetésével, mert enélkül nem is 
esett volna jól. Bízunk benne, hogy ez volt az első és utolsó, hogy templomi 
jelenlétünk nélkül volt húsvét! Szeretettel gondolunk rátok.   
 

Kedves Laci atya! Jó egészséget kívánunk nektek 

Köszönjük szépen ️ Jó Isten áldja meg jóságáért Atyám   
 

Nagyon szépen köszönjük a megemlékezést, és ígérjük, hogy a helyzet 
javulását követően az elmaradt "HÚSVÉTI ÜNNEPET" pótoljuk. Addig is az 
online térben a vasárnapi miséket figyelemmel kísérjük. Számunkra is ne-
héz megélni a jelen helyzetet és így átélni a legnagyobb keresztény ünne-
pet, de bízunk abban hogy ez a RÉMÁLOM minél hamarabb elmúlik. 
 

Kedves Laciatya, Nagyon köszönjük, lélekben együtt imádkoztunk Laci-
atyával! Ma a máriapócsi ünnepi liturgiát az ifjabb Attillával imádkoztuk vé-
gig. Janka lányom pedig mindig azt kéri, ha a templomot meglátja, hogy 
menjünk be és imádkozzunk együtt! Hoztunk kifestőt is és a lányok nagy 
odaadással festik gyönyörű szépre Krisztus alakját. Feltámadt Krisztus! 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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Kedves Laci Atya! Köszönjük a figyelmességet és a törődést! Nekem is 
nagyon hiányzik a megszokott helyünk, ahová mindig besüt a nap. Olyan, 
mintha a Jóisten jelenléte látható lenne! Oly sokszor kaptam már ott választ 
kérdéseimre. De a mostani helyzet is, biztos sok mindenre megtanít, rávilá-
gít. Ami eddig természetes volt, hogy megkapjuk, azt jobban fogjuk értékel-
ni. Amikor elveszítünk valamit, akkor jövünk rá milyen nagy kincs is volt. Kis 
gyerekként nagyon vártam már, hogy én is áldozni mehessek! Majd egy idő 
után, már nem értékeltem annyira. De amikor elveszítettem annak a lehe-
tőségét, hogy részesüljek a szentáldozásban, akkor értettem meg! Ehhez 
az is kellett, hogy elmúljon a haragom, újra kinyissam a szívem és ekkor 
már láttam, hogy a Jóisten ugyanúgy szeret!  
 

Laci Atya! Felfoghatatlan nekünk is mindaz, ami most történik! Minden átér-
tékelődött! De ez egy átmeneti időszak, kitartunk!Az imádságokat nem fe-
ledjük, és minden nap imádkozunk! Kitartást kívánunk az egész családnak   
 

Kedves Laci Atya! Köszönjük szépen a szép sorokat és az ikont, felette a 
neveinkkel! Az egyik legszebb “ajándékunk”, őrizzük szeretettel, kitörölhe-
tetlenül telefonunkban! Kovács Csaba atya egy videóüzenetben összekap-
csolta az elektronikai eszközöket a szamárral, amellyel Jézus ment Jeru-
zsálembe. Mert sokunknak most az elektronikai kütyük a szamaraink, eze-
ken keresztül “megyünk” templomba! Minden szóból érződik Laci atya fáj-
dalma a jelenlegi helyzet miatt (ami számomra felfoghatatlan), de át kell 
vészelnünk! Áldott húsvétok kívánunk Laci atyának és az egész családnak! 
 

Dicsösèg Jèzus Krisztusnak Laci atya! Ez egy gyönyörü levèl,nagyon 
szèpen köszönjük. Nekünk is hiànyoznak a vasàrnapi bölcsessègek ès a 
heti ùtravalò mellyel ellàttàl minket. Mikor mèg januàrban viccelödtünk a 
koronàval nem gondoltuk hogy ez lesz belölle....Vàrjuk a következö lehet-
sèges talàlkozàst, addig is lèlekben... Jò egèszsèget ès minden jòt 
kívànunk Laci atyànak ès egèsz csalàdjànak! 
 

Kedves Laci atya! Köszönjük ez együttérző szavakat! Mindannyiunknak 
különös és nehéz ez a helyzet! De bízzunk abban, hogy Isten irgalmaz ne-
künk s búzgó imádsággal tudunk hálát adni ezért a nehéz időért közössé-
günk minden tagjával! Isten áldjon benneteket, szeretettel: 
 

Mi is Áldott Ünnepeket kívánunk  A képet megmutattam anyának is, na-
gyon őrült neki  Igazán ötletesre sikerült  
 

Krisztus Föltámadt! Valóban Föltámadt! Szeretettel gondolunk rátok és az 
egyházközség minden tagjára, a közösségre ezen a rendkívüli helyzetű 
Húsvéti Ünnepen. Áldott Ünnepeket Kívánunk:   
 

Tisztelt Atya! Megkaptuk a Legyező-t, nagyon szépen köszön-
jük. Szeretettel gondolunk Laci Atyára, kérjük vigyázzon magára! (Zárójel-
ben megjegyzem: Minden héten figyelemmel kísérem a "kertvarosigorogok" 
honlapját, olvasom a hirdetést és rendszeresen letöltöm a Legyezőt is:)   

Kedves Laci Ma együtt imádkoztunk veled, veletek. Még ha most új formá-
ban is, online módon, de együtt végeztük a föltámadás szertartást. Mi test-
ben itthon imádkoztunk a családdal, s online a Zoom programmal az egész 
nagycsaláddal Sokat gondoltunk rátok E rendhagyó napon. Áldott húsvéti 
ünnepeket kívánunk nektek! Föltámadt Krisztus! Valóban föltámadt! 
 

Kedves Laci atya! Jól esett olvasni a soraidat, igaz mi a múlt héten szemé-
lyesen is találkozhattunk, de hiányzik a rendszeres templomba járás és 
persze a társaságotok is. Nehéz időszak ez mindenkinek. Egyszer hallot-
tam valahol, hogy minden generációnak van legalább  egy nagy háborúja. 
Igaz ez nem háború, de véleményem szerint a második világháború óta ez 
az egyik legjelentősebb, egész világot érintő történelmi esemény. Hiszem, 
hogy a jó Istennek, mint mindennel ezzel is célja van. Az időzítés sem lehet 
véletlen. Pont a nagyböjti időszakra kapunk egy olyan lehetőséget, hogy 
otthonukba zárkózva több időt tölthetünk a gondolatainkkal és imádsággal, 
készülve Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére. Úgy gondolom, ez egy 
figyelmeztetés a jó Istentől, hogy nem jó úton járunk. Az egész világot átjár-
ja az emberek egymás iránti érzett közönye és irigysége, valamint a mérhe-
tetlen pazarlás. Sajnos  ezeket a dolgokat magamon is sokszor észreve-
szem. Sokkal kényelmesebb a gyarló emberek által meghatározott törvé-
nyek szerint élni, mint a Mennyei Atyánk akarata szerint. Ezért van szükség 
arra, hogy néha a fejünkre koppintson, de mint egy jó szülő, Ő is mindig 
megbocsát. Imádkozom, hogy mindannyian egészségben és minél hama-
rabb túl legyünk a nehézségeken. Kr  feltámadt! Lélekben Veled vagyunk!   
 

Áldott, békés, szép húsvétot kívánunk. Együttimádkozó híveid (nem vagy 
egyedül)  –  "És feltámadott harmadnapon az Írások szerint" – Föltámadt 
Krisztus!   – Köszönjük Laci Atya! Mindig rácsodálkozok Laci atya közös-
ség összetartó erejére!  Hálásak vagyunk, hogy e közösség tagjainak érez-
hetjük magunkat is!  Áldott, békés húsvétot! 
 

Üdvözlöm Laci Atya!  mi nagyon szeretjük Laci Atyat és Veranénit. Köszö-
nöm a tajékoztatast. Jo egészséget kinanunk az egész csaladnak! 
 

Köszönjük a figyelmet az aggódást az imát. Igyekszünk mi is minden tőlünk 
telhető dolgot megtenni e nehéz helyzet elviselése érdekében. Figyelem-
mel kísérjük a lehetőségeket a liturgiákat, reménykedve a legjobbakban.   
 

Kedves Laci atya! Köszönjük szépen hogy eszedbe jutottunk és megleptél 
bennünket egy legyezővel. Nagyon szép gondolatokat olvashattunk el is-
mét. Az elmúlt hetekben előszedtem az évek óta gyüjtögetett legyezőket és 
vagy 2 napunk azzal telt hogy azokat olvasgattuk jó volt érezni azt hogy 
tartozunk egy közösséghez, felidéztük a közös eseményeket, zarándulá-
sok, templombucsuk, nyugdíjas karácsonyok  stb. Reméljük hamarosan 
véget ér és szerencsésen tuléljük ezt a járványt és ismét élhetjük a meg-
szokott napjainkat. Hiányoznak a vasárnapi szentmisék a megszokott  


