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A KIRÁLYFI HÁROM BÁNATA

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
Messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy király� vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék.

Isten tudja honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín palástot kerített.

Ma is így úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekelnek,
Mert az édesanyám izent a köveknek,
Szíve ment eIőttem előre követnek.

Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon.
három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: miért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok király�,
úgy, hogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
Fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
Senki sem tudja majd, hogy király� voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
Minden tavasszal rügy legtisztább volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna,
S ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem úgyis kevés volna.

Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Anyák napján köszön�ük
az édesanyákat, nagymamákat

és dédnagymamákat!
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HÉTFŐ 18 óra
KEDD 18 óra
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Imaszándékunk:
HÁLÁBÓL A MEGVÁLTÁSÉRT

Hétfőn megkezdődnek az írásbeli
éretségi vizsgák. A Páduai Szent
Antal Gimnázium végzősei is egy
rendkívüli évet zárnak, és egy
rendkívüli érettségi vizsga kezdődik.
Szabolcs atya csütörtökön
szentmisét mutatott be
a diákkápolnában az érettségizőkért,
és a vasárnapi klotildligeti szentmise
is értük szól.
„Az érettségit megkezditek, új útra
léptek, és ennek az új
állapototoknak is a szentmise
a forrása. A szentmise, Krisztus
kereszthalála és feltámadása.
Ezért kérlek Titeket, hogy
valamiféleképpen adjátok meg
magatokban és magatok körül
ennek a méltóságát, tegyétek erre
szabaddá magatokat: rakjátok félre
a utolsó percekben a tanulnivalót,
és ki-ki ahol van, otthon, adja meg
a módját ennek a változásnak, ami
bár térben nem, de időben
könyörtelenül megtörténik.

Remélve, hogy valódi találkozás
alkalmával egymástól, Tőlünk
tanároktól is el tudtok búcsúzni…” –
írta Berthóty László Gergely
igazgató.

A honlapunkon – amit folyamatosan
frissítünk – továbbra is elérhető
minden lényeges tartalom.
A szentmiséket hétköznap 18 órakor,
az előestit szombaton 18 órakor,
vasárnap 9 órakor közvetítjük.
Az MKPK 2020. május 1-én közleményt
adott ki az új járványügyi szabályokkal
kapcsolatban. A közlemény tartalmát
figyelembe véve az Egyházmegyei
Hivatal az alábbi hivatalos tájékoztatást
adja: a Székesfehérvári
Egyházmegyében további intézkedésig
a korábbi egyházi rendelkezések (2020.
április 2.) maradnak érvényben, tehát
nincs engedélyezve a nyilvános
szentmisék bemutatása (hívek
részvételével) a templomokban.
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