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Ez történt májusban:
„Aki lemond Istenről, az kioltja a Napot, és
lámpással a kezében akar továbbmenni.”
Christian Morgenstein
Tehát a hit az egész létünket meghatározó erő, és
éppen ezért, ha az emberi élet teljességét keressük,
akkor a hitet kell mindenek előtt nagyon fontos
értéknek tartanunk!”.. – Dr. Veres András
szombathelyi megyéspüspök.
Több mint másfél ezer zarándok érkezett – köztük a
gellénházi
és
a
novai
egyházközségek
zarándokaival - a Győri Egyházmegyébe a
szomszédos Szombathelyi Egyházmegyéből május
1-jén, hogy részt vehessenek azon az ünnepi
szentmisén, amelyet a szombathelyi megyéspüspök
mutatott be a győri bazilikában.
Ebben az esztendőben a családért és a nemzetért
való imádság jegyében indult el ez a zarándoklatot,
hiszen jelen helyzetben mind a kettő szinte már
felfoghatatlan mélységű válságba süllyedt. Dr.
Veres
András
püspök
szentbeszédében
kihangsúlyozta, hogy Győrött, a vérrel könnyező
Szűzanya képénél arra emlékezünk, hogy a
Szűzanya nemcsak Istenre figyel, hanem az
együttérzés példaképe is egyben, aki az ír
katolikusok üldöztetése idején vérrel könnyezett itt
Győrött. Arra figyelmeztet bennünket: együttérzésre
rendkívül nagy szükségünk van a közösségi élet
minden szintjén, a házasságban, a családban, a
társadalomban.
Ugyanakkor arra is, hogy
odafigyeljünk
egymásra,
egymás
problémáit
felismerjük, és segítsünk, ha a szükség úgy hozza!
Szeretetünkkel, és a mai nap emlékekeivel a
szívünkben
elköszöntünk
egymástól.
Majd,
mindenki a maga otthonába tért, szeretteihez,
családjához, hogy megtehesse az első lépéseket
azon az úton, ami talán segít, ha csak kicsiben is,
de változást hozni, bizarrá váló, hideg és rideg
világunkba. Ahol a szó, hogy szeretet, sok esetben
szinte már csak egy szimbólum, melynek helyét
lassan felőrli és eluralja a pénzhajhászás, az
irigység a hazugság és a gyűlölködés. Mi, ott és
akkor megfogadhattuk, hogy teszünk ez ellen.

Rába Attila adminisztrátor, novícius

Május
3-án,
vasárnap
tartottuk
a
hagyományokhoz híven az anyák napi
ünnepséget. Gérczei Mónika polgármester
köszöntő szavai után műsorral és egy-egy szál
virággal
köszöntötték
az
édesanyákat,
nagymamákat a faluban élő gyerekek és
fiatalok.
Ratkó József: Zsoltár
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
Váltanak, egyetlen halott
Sincs közülük; fiatalok,
mint az idő. Újra születnek
minden gyerekkel, megöletnek
minden halottal – harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörűség,
Szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.
Május 9-én került sor a fiatalok közösségi
kirándulására, ahol megnéztük a Herendi
Porcelán Manufaktúrát és Múzeumot, a
cseszneki várat, Zircen az apátságot, a
magyarpolányi kálváriát és templomot. A nap
végén a somlói borvidék boraiból kaptuk
kóstolót Noszlopon.
Az Útlevél az Egészséghez program
következő állomása Becsvölgye, május 31én, vasárnap.
Programok:
- egészségmegőrzéssel
kapcsolatos
előadások, vizsgálatok 10.00 – 15.00 között
- sportvetélkedők délelőtt
- játszóház 11.00-14.00 között
- off-road show 14.00 órától
- kulturális programok 13.45-től
- Csík zenekar koncertje táncházzal 17.00
órai kezdéssel
- Este bál, zene: Grósz Zoltán

Júniusi programok:
•

•
•

•

István a király próbái:
- június 1. hétfő, 16.30
- június 16. kedd, 18.00
- június 28. vasárnap, 16.30.
Néptánc próbák időpontjai:
- június 5. péntek, 19.00 óra
- június 19. péntek, 19.00 óra
Június 7-én, vasárnap kerül sor a
Göcseji Randevú elnevezésű kistérségi
rendezvényre
a
Göcseji
Falumúzeumban,
melyre
a
Petrikeresztúri
Amatőr
Színjátszó
csoport és a néptánc együttes is
meghívást kapott.
Június 14-én, vasárnap kerül sor a
gombosszegi falunapra, ahol ismét
fellépnek a keresztúriak. Minden
érdeklődőt szívesen látnak a szervezők.

•

Június 20-ra került át a gyerekek
gyöngyösfalusi kirándulása. Indulás
9.00 órakor. Mindenki hozzon magával
szalonnát, kolbászt vagy egyéb sütni
valót. ☺

•

Ez évi sportnapunk június 27-én,
szombaton lesz, melynek kezdési
időpontja déli 12.00
óra.
Programok:
- kispályás
labdarugó
mérkőzés,
- talán
lányok-

•

asszonyok
mérkőzés
- 11-es rugó verseny gyermek és
felnőtt kategóriában
- ügyességi versenyek kicsiknek
és nagyoknak
- résztvevőknek vacsora
- este szabadtéri bál.
Május 26-ára, péntek délutánra várjuk a
fiatalokat,
akik
segítenének
az
előkészületi munkákban (sátorállítás,
pályameszelés), majd vasárnap délelőtt
a visszapakolásban!
Petrikeresztúri
hírei:

Községi

Sportegyesület

Májusi eredmények:
Május 03. PKSE - Csatár 2:2, tartalék: 3:0.

Május 10. Zalaháshágy – PKSE 3:2, tartalék:
1:2.
Május 17. PKSE – Pölöske 2:0, tartalék: 3:0.
Május 24. Vaspör-Ozmánbük – PKSE 0:3,
tartalék: 0:3.
Következő mérkőzések időpontjai:
Május 31. PKSE – Baktüttős
Június 07. Nagykapornak – PKSE
Június 14. Babosdöbréte – PKSE
Június 21. PKSE – Zalaszentmihály
Minden forduló 15.00 illetve 17.00 órakor
kezdődik
Közérdekű információ
2009. június 6-án, szombaton, lomtalanítási
akció lesz. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
reggel 7 óráig legyenek szívesek a lim-lomot
kihelyezni.
2009. június 12-én, pénteken a Művelődési
Ház zárva lesz. Kérjük szíves megértésüket.
A
nyár
folyamán
tervezzük,
hogy
újsággyűjtést szervezünk a községben. Kérjük
a lakosságot, ne dobálják el a felesleges
újságokat, a gyűjtés időpontjáról értesíteni
fogjuk Önöket.
Keresztúri Szövetség hírei:
2009. május 12-én, Magyarkeresztúron volt a
szövetség soron következő ülése, ahol
tájékoztatást kaptunk az idei találkozó
előkészületeiről. Ez évben Balatonkeresztúron,
szeptember 4-6 között gyűlnek össze a
„keresztúriak”. Kérünk minden jelentkezőt, aki
eddig feliratkozott, erősítse meg utazási
szándékát, illetve újabb jelentkezéseket is
elfogadunk korlátozott számban. Az előzetes
kalkulációk szerint napi 4000 forint az étkezés
és szállás költsége. Bővebb információval
Gérczei Mónika és Kerkainé Domján Csilla
szolgál.
Továbbra is gyűjtjük:
Az Unilever Magyarország Kft. tovább folytatja
„Főzzön 8 játszóteret!” programját. Delikát
termékek csomagolásán lévő vonalkódot kell
eljuttatni a cégnek, akik a beküldő települések
között. Gyűjtsük együtt a vonalkódokat: a
művelődési házban, nyitvatartási időben várjuk
a csomagolásokat, melyeket továbbítunk a
pályázat kiírónak.

:

Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.

