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Tisztelt kunhegyesi lakosok, kedves katolikus hívők!
A római katolikus testület szeretne köszönetet mondani
mindazoknak, akik a 2016-os évben segítették az egyházunk
munkáját, hozzájárultak fejlődésünkhöz, gyarapodásunkhoz,
valamint aktívan részt vettek programjainkon.
Híveink és az adományozóink segítségével oldódott meg a
templom hangosítása, új oltárterítők, ministráns ruhák
vásárlása, valamint méltón tudtuk megünnepelni a templomunk
felszentelésének ünnepét.
December hónapban az adventi időszakban első alkalommal
szerveztük meg az „Advent a gyerekekért” programunkat, ahol
a meghívott tizenkét család között kerültek szétosztásra az
összegyűjtött adományok.

Egyházunk életében új feladatként jelentkezett, hogy
közhasznú munkások dolgoznak. Munkájuk által napról napra
válik a temető rendezettebbé.
Ebben az évben folytatjuk a megkezdett munkálatokat a
temetőben. Egy kedves kertész mérnök elkészítette a templomkert parkosításának tervét, amit nagyon szeretnénk megvalósítani.
A park kialakításának egyik
célja, hogy szép
környezetben
tudjanak pihenni
a h í v ő k . Te r vezü nk gy ermekek számára
programokat is,
amik megvalósításának ideális
helyszínt biztos í t a n a a p a rk .
Mindezek mellett
a Kunhegyesre
látogatók számára is vonzóbbá
válna a szépen
felújított templomunk, ha környezete is rendeDózsa György u.
zetté válna.
Kérem, mindazokat, akik munkájukkal, pénzbeli (számlaszám: 70100107-11078029) vagy
természetbeni (virágok, cserjék, fák) adományaikkal szeretnének hozzájárulni terveink megvalósításához, keressék az
egyházközösségünk tagjait.
Agócs Ferenc (06-70-940-8809)

Benedek Istvánné (06-20-538-9021)
Nagy Lászlóné (06-20-250-1337)
Vadinszki Mihály (06-30-487-5313)
Nagy segítség számunkra, ha a katolikus családok rendszeresen kiﬁzetik az egyházi hozzájárulást (egyházadó), ami
családonként évenként 2000.-Ft., illetve gondoskodnak
elhunytjaik sírhelyének időbeni megváltásáról.
Koltavári Attila
plébános (06-30-466-0931)
testületi tagok

Az Új Néplap „Versek szárnyán” elnevezésű versíró
pályázatán 2014 februárjában ezzel a versével NAGY
MIHÁLY kunhegyesi (Malom utca) pályázó kapta a különdíjat.

Búcsú az élettől
Élet megunt ember lettem,
elszállt az élet felettem.
Nem gondolok soha másra,
csak egy kislány mosolyára.
Nem gondolok soha többé gyöngyvirágos rétre,
csak egy barna kislány gyönyörű szemére.
Gyönyörű szemébe mikor belenéztem,
akkor jöttem rá, hogy szerelmese lettem.
Szerelmese lettem e gyönyörű lánynak,
és az én szívem akkor gyulladt lángra.
Kár volt lángra gyúlni szerelmes szívemnek,
mert ez a kislány önfeledten elment.
Önfeledten elment, miért is hagyott el?
Talán egy másik férﬁ hódította őt el.
Ha elhódította mért írja azt nékem,
hogy szeretlek én téged kis angyalom édes?
Ha valaha szerettél mért hagytál el engem,
mert a szerelmeddel a sírba küldtél el.
A sírba küldted el a szerelmes szívem,
de a másik férﬁvel ne cselekedj ilyet.
Ha cselekedel is, jól meggondold, vigyázz,
nehogy a pap egyszer rád adja az imát.
Mi lesz veled, te kis húgocskája,
mert a te bátyádat sírba tette egy dáma.
Sírba tette szegényt, ez volt elrendelve,
de neki se kegyelmezzen az isten kegyelme.
Ha kegyelmez is, adjon olyan sorsot,
hogy az életed végéig sose legyél boldog.

