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Elek történeté-
ben már a kezdetek-
től meghatározóak 
voltak a messziről
jött emberek, hiszen 
az első telepesek is 
Németországból 
jöttek. Bálint atya is 
több száz kilométer-
re innen született, és 
én is 300 kilométer-
re Szobon nevel-
kedtem.  

A messziről jött ember azt mond, amit akar - 
tartja a mondás. Hiába mond ezt, vagy azt, aki 
messziről jött. Sokszor azt gondolják róla, hogy 
megszépíti a valóságot. Még Jézustól is nehéz 
volt elhinni, hogy az Isten olyan, mint egy Édes-
apa, apuka. Az „abba” szót használják ma is a 
kisgyerekek Palesztin tájon, amikor totyogva 
akarják átölelni apukájukat. 

Honnan tudjuk tehát, hogy igaz, amit a mesz-
sziről jött ember mond? Mai szófordulattal élve 
„Nem fényezi magát”, mer szólni a dicstelen 
dolgokról is. 

Szent Pál apostol így ír: „’Elég neked az én 
kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvá-
nul meg a maga teljességében.’ Ezért a legszíve-
sebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy 
Krisztus ereje költözzön belém.” 2Kor 12,9 Te-
hát minden jó dolog az életemben Isten kegyel-
méből van és a nehézségekhez pedig kérem az Ő
kegyelmét. 

36 éves vagyok. 1973-ban születtem Vácon. 
Szüleim nyugdíjasok, és egy testvérem van, aki-
nek már három gyermeke született és Nagymaro-
son él sváb származású feleségével. A Szobi 
Általános Iskola után Vácon elektronikai műsze-
rész szakközépiskolába jártam. Később több 
próbálkozásom volt egyetemen, főiskolán. Szüle-
im példája nyomán tanári szakkal is próbálkoz-
tam. Több munkahelyem is volt. Civil életben a 
legtovább 3 évig a vasúton dolgoztam, mint rak-
táros-irodista. 

Több meghatározó élményem van: Dolgoz-
tam fél évet mint segédápoló, sérült gyermekek 
között. A sorkatonaságot nem bírtam, mikor nem 
mehettem haza, kiakadtam és leszereltek. Nem 
sokkal utána húsz évesen lebénultak a lábaim és 
nem tudtam járni. A kezeimen pedig az ujjaim, 
és nem tudtam fogni. Erre is rá ment majdnem 
egy év, mire Isten kegyelméből Szűz Mária és 
Szent Rita közbenjárására meggyógyultam. (Per-
sze jó orvos is kellett! ☺) Ezután dolgoztam a 
MÁV-nál. Ekkor sokat utaztam. Voltam 
Lourdes-ben, Fatimában, Párizsban, Hollandiá-
ban, Rómában… A leépítés után munkanélküli, 
később közhasznú munkás lettem. Egy ideig 
leveleket söpörtem, majd leveleket hordtam a 
faluba. Utána lettem pap. A papszentelés előtt 
pedig Kanadában voltam néhány hónapot egy 
farmon „szerzetesek” között dolgozva. 

A papoknál szokásos kérdések: Miért lett pap 
és nem hiányzik a feleség?  

A történet ez: Már gyerekkoromban szerettem 
volna nagy dolgot adni az embereknek, ezért 
feltaláló fizikus szerettem volna lenni, de az 
egyetemen rá kellett jönnöm, hogy nem vagyok 
elég okos. Ekkor merült fel először bennem, 
hogy pap legyek. Hiszen Istennél nincs nagyobb, 
és így az Istent adhatom az embereknek. Ekkor 
természetesen még nem tudtam elképzelni a fele-

Péntek Zsolt az új plébános 
– az újabb messziről jött ember –  



ség nélküli életet. Igazából a betegségem miatt el 
is felejtettem, hogy pap akartam lenni. A barát-
nőim pedig mindig komolyan hívő lányok voltak 
és nem feküdtünk le egymással. Ezek a kapcso-
latok különösen fontos emlékek akkor, amikor 
manapság a fiatalok tisztaságáról van szó. Van-
nak rendes fiatalok, akik komolyan készülnek a 
házasságra. (A lányok azóta már anyukák lettek 
rendes családban.) 

Végül is nagyon egyszerű okból lettem pap. 
Azt vettem észre, hogy éveken át jártam szent-
misére naponta, és eltelt néhány év barátnő nél-
kül. A szentmise nélkül nem tudtam élni, de 
barátnő nélkül igen.  

A lelki élményeimről pedig ezután is hétről-
hétre lehet hallani a vasárnapi szentmiséken a 
szentbeszédbe szőve. 

Hát most ennyit a fizikailag messziről jött 
emberről. Aztán meglátjuk, meddig jutunk 
együtt a lelki úton!!! 
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rózsafüzér csoportjáról. Ezután a Karitász tagok-
kal a gyűlésünkön eldöntöttük a mi rózsafüzér 
csoportunk megalakulását 1998. február 1-i indu-
lással, 15 fővel. Engem akkor koszorúfőnek vá-
lasztottak. Az én kötelességem gondoskodni 
arról, hogy minden titkot mondja valaki, és így 
minden nap elvégezzük a teljes szentolvasó 
imádságát. Továbbá gondoskodom a titkok cse-
réjéről is.  

Lengyel Antal akkori plébános úr nagy 
örömmel segített minden indítással kapcsolatos 
teendőben. Megajándékozta a csoportot a váltás-
ra, cserére használható nagyon szép, 15 darabból 
álló színes képsorral. Ezek egy-egy titkot tartal-
maznak, a képi jelenet az ide vonatkozó bibliai 
jelenetet mutatja. Ezeket használtuk az első év-
ben a cserékre, ennek megfelelően imádkoztuk 
az új titkot a tárgyhóban.  
A mi szentolvasó (rózsafüzér) cso-
portunk
A domonkos szerzetesrend által terjedt el a 
III. században a mostani szentolvasó illetve 

ózsafüzér. 
A szentolvasó a katolikus emberek kedvelt 

mádsága, melyet lehet egyénileg és közösség-
en is imádkozni. A nap bármely szakában lehet, 
e minden nap kell imádkozni. Minden év októ-
erében templomi ájtatosságként együtt szoktuk 
lmondani. 

A rózsafüzért úgy imádkozzuk, hogy a ke-
esztre a „Hiszekegyet”, a különálló egy szemek-
e a „Miatyánkot”, és a három és tízes 
soportban lévő szemekre az „Üdvözlégyet” 
ondjuk. Az üdvözlégyekben a Jézus szó után 
ondjuk a titkot. 

A titkok tartalmazzák: 
Az örvendetes olvasó titkai – Jézus születés-

g, gyermekkorát, 
A fájdalmas titkok – Jézus szenvedését, halá-

át, 
A dicsőséges titkok – Jézus és Mária megdi-

sőülését juttatják eszünkbe, 
A világosság titkai – Jézus életének kiemel-

edő mozzanatait idézik. 
Régen Eleken több imádkozó, élő szentolvasó 

étezett. Én még jól emlékszem, hogy Újtelepen 
s volt egy külön csoport. 

 
A mi csoportunk rövid története 
 
1998. januárjában én elbeszélgettem a mi sze-

etve tisztelt Reki néninkkel (Brandtné) az ő

1999. januártól mostanáig az lett a gyakorlat, 
hogy én minden január 1-jén mindenkinek a ne-
vére legépelem és átadom az aktuálisan imádko-
zandó titkok jegyzékét. Ez a gyakorlat úgy tűnik 
bevált.  

2002. októberétől a pápa egy évre meghirdet-
te a rózsafüzér esztendejét. II. János Pál pápa 
2002. október 16-i apostoli levelében kiegészítet-
te a rózsafüzért újabb 5 tizeddel, titokkal, melyre 
a világosság titkait imádkozzuk. Ekkor 5 új tagot 
kellett beszervezni.  



Egyébként a csoport tagjai komoly feladatnak 
tartják a rózsafüzér tagságot. Olyan még nem 
fordult elő, hogy valaki csak úgy kilépett volna, 
örök eltávozás vagy elköltözés jelentett kilépést. 
Az induláskor meglévő 15 főből 11 fő jelenleg is 
aktív csoporttag. Akik a jelenlegi csoportnak 
tagjai, mind szinte egy életre elkötelezettek a 
rózsafüzér mindennapos imádkozására.  

Magamról csak azt mondhatom, én nagyon 
szeretem imádkozni a rózsafüzért. Minden nap a 
lefekvés előtti csendben szoktam erre sort kerí-
teni. Ilyenkor úgy érzem, megelevenedik lelki 
szemeim előtt az a bibliai esemény, amit a titok 
tartalmaz. Az év folyamán szinte Jézus egész 
élete, szenvedése, halála ismét belevésődik a 
szívembe, hiszem, hogy minden imádkozó szí-
vébe is.  

Ha e pár mondat valakinek az érdeklődését 
felkeltette, örömmel vesszük a jelentkezését a 
további kérdések tisztázására. Nagy szeretettel 
vesszük hittestvéreink jelentkezését tagjaink 
sorába. A rózsafüzér csoport korra, nemre való 
megkülönböztetés nélkül mindenkit vár. A fiata-

  

 

morúságot okozva édesanyjának. Szent Mónika 
titka, az Isteni bölcsesség, a megtestesült Ige 
iránti szeretet. Könnyek között könyörgött fiáért, 
Szent Ágostonért, hosszú évekig anélkül, hogy 
Istenbe vetett hite megingott volna. 

Magyarországon, Rónai Gábor, jezsuita szer-
zetes honosította meg ezt az imaközösséget 
(ahogy Bereczki Sándorné megírta már), Kalo-
csán, 17 évvel ezelőtt. Azóta elterjedt egész ha-
zánkban. Évente kétszer rendeznek országos 
Szent Mónika találkozót. Körlevélben kapunk 
tájékoztatót minden eseményről. 

Legközelebb, az eleki „szentmónikások” au-
gusztus 27-én találkoznak a plébánián. Zsolt atya 
felajánlotta támogatását, együttműködését. Min-
den édesanyát, nagymamát várnak szeretettel, 
hiszen ők a család imádságos tartóoszlopai, nekik 
kell a hitet, bizalmat, jóságot sugározni környe-
zetünkre, hiszen ezek az édesanyák és nagyma-
mák közel állnak a forráshoz, Jézus Krisztus 
Szentséges Szívéhez. 

N.N.G. 
 

A CSALÁD fontossága  
a hitre nevelésben
 
Keresztény Édesanyák Közössége
lok közeledése, jelentkezése külön öröm nekünk.
 
Köszönöm a lehetőséget.  

Ternei Lászlóné
2007 elején, Bálint 
atya, egyik vasárnapi 
szentmise végén, 
felolvasta Székelyné 
Szeli Edit levelét. 
Ebben kérte a gyulai 
Szt. Mónika kör veze-
tője, csatlakozzanak 
az eleki hívek is a 
"Keresztény édes-
anyák közösségé"-hez. Segítségül márciusban a 
plébánián, az imakör lényegét tárta fel előttünk, 
s a személyes tapasztalatait osztotta meg velünk. 

Azóta minden hónap 27-éjén, du.5 órakor 
gyülekezünk a templomban (most a belső festé-
sek miatt a plébánián), és imádkozunk, mi édes-
anyák és nagymamák a gyerekekért, és 
unokákért. Immáron több mint két esztendeje. 
Változó létszámmal: 9-13 fővel fohászkodunk és 
énekelünk békéért, erős hitért, sziklaszilárd re-
ménységért, a gyermekáldás elfogadásáért, pa-
pokért, papnövendékekért. Legfőképpen azért, 
hogy gyermekeink a jó útra, Isten irgalmas karjai 
felé terelődjenek. 

Ez a folyamat Madridból indult el. Az ottani 
édesanyák azon töprengtek, mit tehetnének, 
hogy gyermekeik ne veszítsék el hitüket. Szent 
Mónikát választották eszményképükké. Hiszen 
az ő fia könnyelműen élt, kicsapongó természe-
tűvé vált, rossz társaságba keveredett, sok szo-

A legősibb, legtermészetesebb és legszentebb 
emberi közösség a család, mely kezdettől fogva 
benne volt Isten terveiben. „Ádám és Éva bűnbe 
esése után Isten megígérte a bűn nélküli szüzet, 
aki a Szentlélek erejéből fiút szül, aki majd meg-
töri a világban uralkodó gonosz hatalmát.”  

Jézus Krisztus a Megváltó a názáreti otthoná-
ban a boldogságos Szűzanya és Szent József 
mellett megszentelte a családi életet. Itt növeke-
dett korban, bölcsességben és kedvességben a 
gyermek. Szülei a mindennapi élet dolgaiba is 
bevezették. Nevelőapjától Jézus még az ácsmes-
terséget is megtanulta.  

Az Úr Jézus tanításában is fontos helyet kap a 
család. a férfi és nő szeretetszövetségét az üdvö-
zítő szentségi rangra emeli, és kihirdeti felbont-
hatatlanságát. „A szülők és a gyermekeik 
összetartozása a szentségi kötelék által elvá-
laszthatatlan közösséggé formálódik, és a család 
otthona, ahol mindennapi életüket töltik, Jézus 
tanítása szerint, szentéllyé magasztosul.” 

Elsősorban a szülők feladata, hogy gyermeke-
ikkel megismertessék az Istent, aki teremtőnk és 
atyánk. A házasságkötés és a keresztelés alkal-
mával ígéretet is teszünk erre. Elkötelezzük ma-
gunkat arra, hogy keresztény szellemű családot 
valósítunk meg. Így a gyermekek már a rendsze-
res hitoktatás előtt is sok vallási igazságot sajátí-
tanak el. Megtanulnak imádkozni, megszeretik, 
megszokják a templom légkörét, mert szüleikkel 
együtt mennek szentmisére. Már korán válaszo-
kat kapnak a kis lelkükben felmerülő kérdésekre.  



A tanév ismételten elkezdődik, és vele együtt 
a hitoktatás is folytatódik. Kérjük a kedves szü-
lőket, nagyszülőket, hogy támogassák, buzdítsák 
gyermekeiket, unokáikat és ismerőseiket, vegye-
nek részt az óvodai is iskolai hitoktatáson. Érez-
zük szívügyünknek a gyermekek vallásos 
nevelését, hiszen Jézus kitárt karokkal várja 
őket. Gondoljuk csak meg, milyen fontos, hogy a 

jövő generációja rendelkezzen erős erkölcsi ala-
pokkal, tudással és hittel. Valósítsuk meg a ke-
resztelés és a házasságkötés alkalmával tett 
ígéretünket, teljesítsük Jézus kérését: „Engedjé-
tek hozzám a gyermekeket”.  
 

Wittmann-né Abonyi Mónika 
 

Tem

Ti nem ak
Isten a tan
De nincse
E szent ha
Ehhez Ist
Vitathata
Ne hagyjá
A templo

Ti megbe
Melyen a
De ne hal
Isten igéj
S gyerme
Ne hallja 
Ne hagyjá
A templo

E templom
Futkostam
S hűtöttem
Kigyullad
Azóta hán
Lelkem z
Ne hagyjá
A templo

 

T e m p l o m s z e n t e l é s  L ő k ö s h á z á n
Felépült a templom Lőkösházán, avatására 
2009. augusztus 22-én került sor. Tisztelegjünk az 
avatáson elhangzott verssel Lőkösháza népe és 
mindazok előtt, akik hozzájárultak munkájukkal, 
adományaikkal, hogy a templom felépülhetett és 
szól immár a harang Lőkösházáért és mindenkiért. 
 

N.L. 
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A harang felirata: 
 

ten dicsőségére, 
deink emlékére 
etett engem 
zokai János pék-
ster és családja” 
A koldusnak, a páriának,  
A jöttmentnek is van joga  
Istenéhez apái módján 
És nyelvén fohászkodnia. 
Csak nektek ajánlgatják templomul  
Az útszélét s az égbolt sátorát?  
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!  

Kicsi fehér templomotokba  
Most minden erők tömörülnek.  
Kicsi fehér templom-padokba  
A holtak is mellétek ülnek. 
A nagyapáink, nagyanyáink,  
Szemükbe biztatás vagy vád:  
Ne hagyjátok a templomot,  
A templomot s az iskolát!  

1925 
s iskola 
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T e m p l o m u n k  b e l s ő f e s t é s é r ő l
A templom belső festése folyamatban van. A nyár folyamán felgyorsultak az események, a 
unkálatok befejezésének szerződés szerinti határideje 2009. szeptember 30.  
Elek Város Önkormányzata jóvoltából, valamint az egyházközség anyagi forrásait is fel-

asználva a templom körül elkészült a csapadékvíz elvezetés, és új, egységes burkolatot ka-
ott a templomunk és a Polgármesteri Hivatal előtti tér.  

Lapzártáig a templom belső festésére 5.234.040 Ft adomány jött össze. Köszönjük 
z adományokat, és várunk további felajánlásokat! 
Az egyházközség által vállalt önerőhöz még 800.000 Ft hiányzik. Kérjük, hogy további 

adományaikkal járuljanak hozzá ezen összeg összegyűjtéséhez. 
Akik eddig adományoztak:

Váradi és Wittmann családok 
gh Józsefné 
gh Józsefné és családja 
lb Györgyné 
mbrus Péterné 
ment Andor 
ment Gábor 
ntal András 
ntal József 
ntal József 
ntal Rozália 
rgyelán Aurél 
rgyelán Jánosné 
alogh Gyuláné 
aráth János 
ender Lujza 
ender Miksa 
érczesi Izabella 
érczesi Pálné 
ereczki Istvánné 
ereczki Istvánné 
ereczki Sándorné 
ihercz Ferencné 
oros Ildikó szül. Nádor 
otás Péterné 
randt Antal és felesége 
randt Antal és neje 
raun János 
raun Jánosné 
raun László 
rindás György és családja 
urián Mihály 
urián Mihály 
zápos Miksáné 
zápos Miksáné 
zene Olga 
sáki János 
suvarszky Andrásné 
án Erika és családja 
án Ferenc 
obra Mihályné 
öme Tibor 
r. Marossy László 
r. Selley Ferenc 
r. Szelényi Ferencné és családja 
r. Zemplényi László 
rágos József 
urst Ferenc 
urst Ferencné 
lekes Lászlóné 
leki Német Önkormányzat 
ngelhart Béla 
nyedi Elemérné 
rdei Sándorné 
rdődi Sándorné 
ényi Rózsa 

Ferenczi Ferencné 
Festő Antal 
Ficzere Imre 
Finta Elekné 
Finta Elekné 
Forgács Tiborné 
Frank György 
Gál Mátyás 
Gál Zoltán 
Galea Péterné 
Gémes György és Györgyné 
Gera Ferencné 
Grosz Mihály 
György Jánosné 
Hager Krisztina 
Hencz Etelka 
Hencz Imréné 
Hoffmann György és cs. 
Horváth József 
Horváth József 
Horváth József 
Id. Ruck József és neje 
Jámborné Simó Mária 
Kalló Pálné 
Kalló Pálné 
Kalló Pálné 
Kalló Petra Judit 
Kanizsai Istvánné és Molnár 
Zoltánné 
Kecskeméti Ferenc 
Kecskeméti János 
Kelemen Ágnes 
Kelemen Istvánné 
Kelemen Istvánné és férje 
Kilián György és neje 
Kiss Rezsőné 
Klemm Wild Klarissa 
Kneller Jánosné 
Kocsis Tibor és Kocsis Józsefné 
Komoróczki Sándorné 
Kovács Tivadarné 
Kovácsné Hencz Katalin 
Krausz Józsefné 
Kráder Dániel 
Kráder Ferencné 
Kukla Ferencné 
Láposi Balázsné 
Leiszt Erika 
Leiszt György és családja 
Leiszt Györgyné 
Lukács Jánosné 
Makkos Ottilia 
Makos Józsefné 
Marossy Gézáné 
Marossy Gézáné 
Marossy Gézáné 

Marossy Gézáné és családja 
Méry Rudolf és családja 
Mészáros Jánosné 
Miszlai János és Simonka 
Györgyné 
Mokán Györgyné 
Molnár Károly és felesége 
Móra Péterné 
Müllek Jánosné 
Müllek Jánosné 
Müllek Jánosné 
Nádor Mária 
Nagy Istvánné 
Nagy László 
Nagy László 
Nagy László 
Nagy László és családja 
Nagy László és felesége 
Nagy László és neje 
Nagy László és neje 
Nagy Lászlóné 
Nagyné Vadkerti Irén 
Nagyné Vadkerti Irén 
Nagyné Vadkerti Irén 
Nagyné Vadkerti Irén 
Nagyné Vadkerti Irén 
Nanási Mihály és családja 
Nánási Mihályné 
Nedreu Flóriánné 
Nedreu Flóriánné 
Nedró Vazulné 
Negye Ildikó és családja 
Niedermayer Ernő
Niedermayer Ernő
Niedermayer Franciska 
Niedermayer József és családja 
Niedermayer József és családja 
Özv. Brandt Antalné 
Özv. Braun Jánosné 
Özv. Galina Lajosné 
Özv. Galina Lajosné 
Özv. Nádor Ádámné 
Özv. Ruck Ferencné és cs. 
Özv. Szücs Alfrédné, sz. János-
hegyi Margit 
Özv. Wittmann Györgyné 
Özv. Wittmann Györgyné 
Özv. Wittmann Józsefné 
Özv. Zsidó Ferencné 
Pavelka János 
Pelle Balázsné 
Pelle Balázsné 
Pfaff, Hildegard  
Pluhár László 
Poszt Antalné 
Poszt Ferencné 

Pugymer Istvánné 
Rácz János 
Radnai Ildikó 
Radnai Ildikó 
Radnóti Ádámné 
Ramasz József 
Ramasz Károly 
Rapajkóné Mihály Gyöngyi és cs. 
Rapajkóné Mihály Gyöngyi és 
családja 
Regős József és családja 
Reisz György és neje 
Ruck Ferencné 
Rüd, Manfred 
Sárosi Flóriánné 
Sárosi Flóriánné 
Schmidt Antal 
Schneider László 
Seeberger Lászlóné 
Singer Éva 
Singer Ferenc és felesége 
Singer István és Singer Márta 
Singer István és Singer Márta 
Sinkóné Marossy Mária 
Somosné Kelemen Erika 
Springer Rozália 
Stapf Ani 
Stefanovits Istvánné 
Strifler József és felesége 
Wittmann Erzsébet és családja 
Stumpf Mihályné 
Szabó József 
Szabó József 
Szabó Pál és Zielbauer Franciska 
Szabó Zoltán 
Szántai Ádámné 
Szatmári József és neje 
Szelényi Ernő és felesége 
Szielbereisz József 
Szielbereisz József és neje 
Tamás Ferencné 
Tapasztó György 
Ternei László és felesége 
Thome, Franziska (Zielbauer 
Franciska) 
Tímár László 
Tímár László és felesége 
Tímár Róbertné 
Tímár Róbertné 
Tímár Róbertné 
Tímár Róbertné 
Tolnai Péter 
Tolnai Péter 
Tolnai Péter 
Topa Sándorné 
Tóthné Müllek Ágnes 



Tóthné Müllek Ágnes 
Tóthné Müllek Ágnes 
Turóczy András 
Turóczy Gézáné 
Vargáné Dömény Marianna 
Veres Péterné 
Vízi Erzsébet és Rizs Anna 
Waschik Mária 
Waschik Mária 
Weber József és cs. 
Wittmann Antal 
Wittmann Edit 
Wittmann Edit 
Wittmann Emese 
Wittmann Ferenc 
Wittmann Ferenc és neje 
Wittmann György 
Wittmann György és felesége 
Wittmann György és felesége 
Wittmann Györgyné 
Wittmann László és neje 
Wittmann László és neje 
Wittmann Rozália és Kempf 
Józsefné 
Zámbó András 
Zemplényi László 
Zimmermann Ferenc 
Zimmermann Ferencné 

Zimmermann Györgyné  
Zöllner család 
 
Dr. Mester György Általános 
Iskola dolgozói összefogtak és 
adományokat gyűjtöttek a temp-
lom belső festésére, Brandt 
Antalné igazgatóhelyettes és 
Pelle László igazgató kezdemé-
nyezésére: 
 
Altorjainé Köves Erika 
Balogh Béláné 
Balogh István 
Bellon Tiborné 
Brandt Antalné 
Brandt Antalné 
Brindás Györgyné 
Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya 
Dán Mihályné 
Dávid Rémusz 
Dávidné Kutasi Mária 
Dézsiné Németh Ilona 
Dudás Krisztián 
Gera Krisztina 
Guráné Gálik Erzsébet 
Gyepes Ferencné 
Hack Ádámné 

Hoffmann Ferenc 
Hoffmann Ferencné 
Jámborné Simó Mária 
Kecskeméti Jánosné 
Kiss Ildikó 
Klemm Tamás 
Korcsokné Enyedi Katalin 
Kovács Gerőné 
Lázár György 
Lempert Lászlóné 
Lénárt Beáta 
Lénárt Istvánné 
Lindeisz Ágnes 
Lukácsné Kohut Anna 
Lupné Soós Tünde 
Malkócs Istvánné 
Miszlai Jánosné 
Morár Péterné 
Nagyné Nádor Gabriella 
Nedró Vazulné 
Ökrös Márta 
Pelle Ágnes 
Pelle László 
Pelle László 
Pelle László 
Radnóti Lászlóné 
Rostás Lászlóné 
Sebők Ferencné 

Szabó István 
Szegedi Károlyné 
Tóth Gáborné 
Törzsök Attiláné 
Turla Mihályné 
Veres József 
Zsidó Ágnes 
Zsidó Ferenc 
 
Képviselők, akik tiszteletdíju-
kat ajánlották fel: 
Klemm István 
Rédei Zoltán 
Singer Ferenc 
Sipos Sándor 
Tolnai Péter 
Zsidó Ferenc  
Örömmel vettük és egyben 
megköszönjük azt, hogy Elek 
Város Önkormányzata 2 millió 
forintot utalt át a templom 
belső festésére! 
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V i c c ! V i c c ! V i c c ! V i c c !
Itt a vége?... 
A plébános észrevette, hogy sokan elaludtak 

hosszúra nyúlt prédikációja alatt. Ezért egy 
ondat közepén hirtelen elkiáltotta magát: 

-Ámen! 
Erre a hívek mind felálltak, ahogy illik. Mire 

pap:  
-Ha már ilyen szépen felébredtetek, testvérek, 

ég folytatom egy kicsit… 
 

A bemutató 
A hitoktató ar-

ra kérte a gyerme-
keket, hogy a 
következő órára 
mindegyikük hoz-
zon két almát. A 
hittanosok almáit 

ajándékba küldik a kispapoknak.  
Jancsika csak egy almával érkezett az órára. 

Az atya biztos volt benne, hogy kettőt kapott 
odahaza, de az egyiket útközben megette. Meg-
kérdezte:  

-Mondd, hova lett a másik alma?  
A kisfiú elvörösödött: 
-Megettem, mert éhes voltam.  
A hitoktató összehúzta a szemöldökét: 
-Hogy tudtad ezt megtenni? 
Jancsikának felcsillant a szeme, gyorsan a 

szájához emelete megmaradt almáját, belehara-
pott és így szólt: 

-Így, pontosan így, tisztelendő atya… 
 

KATOLIKUS HÍRMONDÓ, egyházközségi lap. Megjelenik kéthavonta. Kiadja: a Sar-
lós Boldogasszony Plébánia, 5742 Elek, Gyulai út 1. , telefon: (66) 240-101; Szerkesztő:
Wittmann László; Felelős kiadó: Péntek Zsolt plébános; Nyomda: Stílus-Color Nyomda-
ipari Kft. Gyula.  

Kedves Hívek! 
Ha Önök kedvet éreznek ahhoz, hogy gondolataikat a kéthavonta megjelenő Katolikus 

Hírmondó lapjain keresztül megosszák közösségünk többi tagjával, akkor várjuk írásaikat 
a Plébánián, és azokat lehetőség szerint megjelentetjük.  


