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İsszel, amikor haldoklik a természet, amikor 
hullanak a levelek a fákról, amikor minden 
virág elhervad, amikor szürke köd borít be 
mindent, az Egyház elvezet bennünket a te-
metıbe, a halottak, az elmúlás birodalmába, 
és arra szólít fel bennünket, hogy emlékez-
zünk halottainkra. Az Egyház az egész nov-
emberi hónapot a halottak 
emlékének szenteli. A 
halál arra figyelmeztet 
bennünket, hogy az élet 
hamarosan elszáll, elmú-
lik, akár az évszakok, és 
jön a halál.  

Szeretteink közül há-
nyan haltak már meg? 
Iskolatársaink, munkatár-
saink, barátaink közül 
hányan vannak már a te-
metıben? Sokan igen ko-
rán és váratlanul hagytak 
itt bennünket. 

November elsején 
megnyílnak elıttünk a 
temetık kapui, szeretteink 
sírját keressük, gyertyát 
gyújtunk és virágokat 
helyezünk a sírhantokra. 
Mindez szép szokás, csakhogy imádság, hit, 
magunkba szállás, jó cselekedetek nélkül 
csak szimbólum marad.  

Szent Pál, látván a pogányok kétségbe-
esett siránkozásait a koporsó mellett, hívei-

nek ezt írja: „Nehogy úgy gyászoljatok, mint 
azok, akiknek nincs hitük.” Majd pár évszá-
zaddal késıbb, Szent Ágoston mondja: Sit 
mors pro doctore- legyen a halál tanító szá-
munkra. Mindkét figyelmeztetés aktuális 
számunkra egy olyan világban, amely már a 
temetésekbıl is szórakozást, beszédtémát, 
evés-ivásra való alkalmat csinált. Az imád-
ság, a magunkba szállás sokakból teljesen 
eltőnt. Halottak napja komoly dolgokra em-

lékeztet bennünket.  
Az élet nagy felelısség 
A földön milliók éltek 

már. Vannak, akik nem 
jutottak el oda, hogy fel-
ismerjék az élet értelmét. 
Mi, akik értelemmel és 
szabad akarattal rendelke-
zünk, akik tudjuk, mi a jó 
és a rossz, mi felelısek 
vagyunk cselekedetein-
kért. A jóhoz és a rosszhoz 
való hozzáállásunk tesz 
bennünket méltóvá vagy 
méltatlanná arra, hogy 
jutalmat vagy büntetést 
kapjunk.  

A temetıben a legsze-
rencsétlenebb ember az, 
akinek nincs hite és aki 

nem tud imádkozni. Ne engedjük, hogy a 
hitetlen világ cinizmusa magával sodorjon 
minket. Befejezésül halljunk egy mondatot 
abból a prédikációból, amelyet Szent Amb-
rus mondott, testvérének ravatala mellett: 

Halottak napja 



„Örök élet létezik, és jó dolog hinni ben-
ne. Sıt büntetés az, ha nem hiszel benne. És 
ha mégis tévednék abban, hogy halálom után 
az angyalok társaságába kerülök, és nem az 
állatok sorsa vár reám, örülök ennek a téve-
désnek, és sohasem fogom megengedni azt, 
hogy ettıl a hittıl megfosszanak.” 

Kalaman János  
 

 
 

A legtöbb vallását gyakorló katolikus, ha 
megkérdeznénk, gond nélkül el tudná mon-
dani, hogy hogyan imádkozzuk a rózsafü-
zért. Azonban arra már kevesebben 
válaszolnának nagy magabiztossággal, hogy 
honnan is ered ez az imaforma. 

A ma ismert rózsafüzér a zsoltározásra, 
miatyánkra, üdvözlégyre és az imaláncokra 
vezethetı vissza. A 13. században élı szer-
zetesek kórusban imádkoztak – gyakorta 
mind – a 150 zsoltárt, azok a barátok pedig, 
akik nem tudtak olvasni a miatyánkot imád-
kozták ezzel egy idıben. 

Szent Domonkos valószínőleg látomás 
formájában kapta azt az üzenetet, hogy az 
üdvözlégyet imádkozzák a miatyánk helyett, 
azonban ekkor még csak az elsı, szentírási 
részt mondták. IV. Orbán pápa adta hozzá a 
’Jézus’ nevet, majd karthauzi szerzetesek 
tették hozzá a titkokat. V. Szent Piusz pápa 
tette az imádság részévé az üdvözlégy máso-
dik felét (Asszonyunk, Szőz Mária…), va-
lamint tette meg ünnepét ’Gyızedelmes 
Nagyasszonyunk’ tiszteletére 1572. október 
7-én emlékezvén az 1571-es lepantói gyıze-
lemre. 1573-ban XIII. Gergely pápa változ-
tatta „Rózsafüzér Királynıje” címre. A 
dicsıség és az apostoli hitvallás, valamint az 
5 tizedet megelızı 3 üdvözlégy az isteni 

erényekkel kapcsolatban, a tridenti zsinat 
után, a 16. században került hozzá. A rózsa-
füzér titkainak számát is lecsökkentették 15-
re, vagyis minden tizednek egyetlen titka 
van. 

II. János Pál pápa ’Rosarium Virginis 
Mariae’ nevő apostoli levelében 2002 októ-
berétıl 2003 októberéig meghirdette a Ró-
zsafüzér évét, kérve a rózsafüzér 
imádkozását a világ békéjéért és a családok 
egységéért. Mindemellett megadta a 15 titok 
mellé a ’világosság 5 titkát’. 

Az Egyház szokása szerint a karácsonyi 
idıben (adventtól Jézus megkeresztelésének 
ünnepéig) az örvendetes titkokat, nagyböjt 
folyamán a fájdalmas titkokat, a húsvéti idı-
ben a dicsıséges titkokat imádkozzuk. Az év 
többi részében (általános idıben) pedig fel-
osztjuk a titkokat a hét napjai között: hétfın 
és szombaton az örvendetes, kedden és pén-
teken a fájdalmas, szerdán és vasárnap a di-
csıséges titkokat mondjuk, míg az újakat, a 
„világosság titkait” csütörtökre ajánlja a 
szentatya. 

A mindennapok viharában igyekezzünk 
minél többen megfogadni II. János Pál pápa 
szavait: „Reátok tekintek, bármilyen állapot-
ban élı fivéreim és nıvéreim, keresztény 
családok, betegek és öregek, s reátok, fiata-
lok: bizalommal vegyétek kézbe a rózsafü-
zért, s a Szentírás világosságánál, 
összhangban a liturgiával, mindennapi élete-
tek körülményei közepette fedezzétek fel 
újra.” /Rosarium Virginis Mariae, III. feje-
zet/ 

 
 

Kovács Barbara 
 

 
 
 
 

János atya hívta fel a figyelmünket a legutóbbi Toronyirány egyházmegyei magazinban 
megjelenı üzenetre, melyben Kiss Rigó László, megyés püspökünk meghívott minket a Fo-
gadalmi templom, és a Dóm tér avatásának 80 éves évfordulójának nagyszabású ünnepségére. 

Erre a megemlékezésre október 24-én került sor. A püspök atya gondoskodott buszról is, 
csak jelentkezni kellett az útra, a plébánián. 

Rózsafüzér 

Zarándokút Szegedre 



Délben indultunk Elekrıl, akkor már a kétegyházi hívek a buszon ültek. Még Lökösházán, 
és Kunágotán szálltak fel, így 43-an utaztunk Szeged felé. Útközben szentolvasót imádkoz-
tunk, és énekeltünk Máriához. 3 órakor, a templomban, már csak az utolsó padokban találtunk 
ülıhelyet. A késıbb érkezı zarándokcsoportok csak a pótszékekre ülhettek, vagy állhattak, 
úgy megtelt Isten háza. 

Az ünnepélyes szentmise 4 óra-
kor kezdıdött. Püspök atya köszön-
tötte a vendégeket, Schmidt Pál 
köztársasági elnököt, az egyházi 
fıméltóságokat, a papokat, és az 
egybegyőlt híveket, akik nemcsak 
az egyházmegyébıl, hanem Nagy-
váradról, Nagybecskerekrıl, Te-
mesvárról, Nagyszombatról, 
Szabadkáról, érkeztek. 

Püspökatya az egész egyházme-
gye közösségéért ajánlotta fel az 
ünnepi szentmisét. Szentbeszéd-
ében megemlékezett az okt.6-i és az 
1956-os vértanukról is, és azokról 

is, akik nem áldozták fel életüket, de maradandó értéket képviseltek, mint például Kossuth, 
Széchenyi. Ilyen volt Glattfelder Gyula csanádi püspök, és Klebersberg Kuno gróf is, akik 
annak idején, megálmodták a székesegyházat, és a Dóm teret. 

A Vaszy Viktor énekkar közremőködésével felcsendült Dohnányi Ernı: Szegedi mise c. 
mővébıl a Gladuálé is, amit a szerzı 80 évvel ezelıtt a Fogadalmi templom felavatására írt. 

A lelket felemelı szertartás után, az ünnepség a téren folytatódott, ahol igen magas szín-
vonalon, neves színészek, dalban és prózában felelevenítették a 80 éve történteket, Koltai Gá-
bor rendezésében. Szerepelt: Pitti Katalin operaénekesnı, Rékasi Károly színész, Varga 
Miklós rock zenész, a Kormorán együttes. A 60 tagú kórus Kodály Zoltán Esti dalát szólaltat-
ta meg. 

Az elıadást egy kis esı megzavarta, de egyetemisták nejlon esıkabátot osztogattak a né-
zık részére, és a jó Isten kegyelmébıl a pár perces esı hamar elállt.  

A közel másfél órás mősor végén közösen énekeltük el a magyar és a székely himnuszt. 
Hazafele utazván elfogyasztottuk az úti csomagot, amit a Püspökségrıl kaptunk. Otthon, 

mindenki mosolygós arccal szállt le a buszról, közös megelégedettséggel, szebbnél szebb él-
ményekkel, és azzal a véleménnyel, hogy János atya szervezheti a következı zarándokutat, 
mert ez is, és a nagyváradi is igen jól sikerültek.  

Néhány ismerıssel találkoztunk a délután folyamán, így nagy, nagy szeretettel üdvözli az 
eleki híveket: Strifflerné Rézike, Perlaki Flórián atya, és Topsi Bálint atya is. 

 
Nagyné Nádor Gabriella 

 
 
 
 

Wagenhofer Ede 1911. január 19-én született Pozsonyban, de a család csak nyolc évet élt 
itt. Wagenhofer Ede 1935-tıl szolgált Eleken egészen 1991-ig /1960-tól plébánosként./ 

Szülıi ház 



Annak ellenére, hogy a sors elég 
távolra sodorta szülövárosától, fon-
tosnak tartotta megırizni a pozsonyi 
emlékeket is, amit egy fényképpel is 
bizonyítani tudunk, ami az eleki 
plébánián található, és melynek a hát-
oldalán a következı mondat olvasha-
tó: "Volt Duna-sor-i lakóházunk, 
balról az elsı. Ede itt született.-
Pozsony, 1960." 

Jó lenne tudni, áll-e még ez a ház? 
Ha igen, akkor azt egy békésebb idı-
szakban egy Wagenhofen Edére utaló 
emléktáblával is meg lehetne jelölni! 

A mindenki által szeretett és nagyra becsült "Ede bácsi" 1997. áprilisában halt meg Szé-
kesfehérváron, Eleken április 15-én temették el. 
 

Rapajkó Tibor 
 
 
 
 
 

Október 2-án egyházközségünk tagjainak egy része autóbuszos zarándoklatra utazott 
Nagyváradra. A program reggel hét órakor kezdıdött. Az autóbuszhoz érkezık örömmel ta-
pasztalták, hogy kétegyházi és lıkösházi hívekkel utazhatnak együtt. Jó alkalom volt, hogy 
kissé jobban megismerhessük egymást.  

A hosszú utazást részint a Rózsafüzér imádkozásával töltöttük, részint a környezı vidékrıl 
szóló érdekes tájékoztatót hallgattuk meg.  

Az elsı megálló Nagyszalontán volt. Megnéztük a fıteret, majd a Csonka-toronyban be-
rendezett Arany János emlékkiállítást. A költı bútorai, használati tárgyai megtekintése mellett 
a város történetébe is bepillantást nyerhettünk a lelkes gondnok magyarázatainak segítségével.  

Ezután tovább utaztunk Nagyváradra, Szent László városába. Megérkezés után azonnal a 
székesegyházba mentünk, 
ahol szentmisén vettünk 
részt (gyónási lehetıség is 
volt). Ezt követıen módunk 
volt megtekinteni a bazilika 
gazdag kincstárát. A számos 
érdekes és értékes tárgy 
közül kiemelkedik Szent 
László király hatalmas ara-
nyozott ezüst ereklyetartója. 
Közben tájékoztatást kap-
tunk a határon túli katolikus 
egyház küzdelmes minden-
napjairól is.  

Rövid étkezés után 
Nagyvárad központját néz-
hettük meg egy érdekes séta 

Egyházközségi zarándoklat Nagyváradra 



keretében. Idegenvezetınk a magyar történelem és irodalom sok becses emlékére hívta fel a 
figyelmet. Köztudomású, hogy Ady Endre pályafutása is innen indult. A korábbi püspöki szé-
kesegyháznál pedig megtudtuk, hogy amikor az önkényuralom le akarta bontani, még a gö-
rög-keleti papság is segítséget nyújtott a megmentéséhez.  

Sok érdekes látnivalóval eltelten, kicsit fáradtan jutottunk vissza az autóbuszhoz. Érdekes, 
tanulságos, lelkiekben és látnivalókban egyaránt gazdag nap volt! 
 

Singer Ferenc 
 
 
 
 

A társadalom legkisebb és legfontosabb közössége a család (kellene, hogy legyen). A ka-
tolikus egyházban Jézus útmutatása alapján a család (lásd Szent család) mindig is a vallási és 
erkölcsi centrumban szerepelt és szerepel a jövıben is. A családpasztoráción túl kicsi és nagy 
plébániákon egyaránt megjelent a nyitás a családok felé az elmúlt években.  

Az eleki Plébánián is megrendezésre került szeptember 24-én az immár lassan hagyo-
mánnyá váló családi nap. Ezen a napon a szülık gyermekeikkel együtt jöttek a Plébániára, 
hogy együtt játsszanak, szórakozzanak a délután folyamán. Ez valóban közös játékot jelentett, 
mert a szülık és a gyermekek vegyes csoportokat alkotva versenyeztek léggömbös táncban, 
labdagyőjtögetésben, puzzle kirakásban, célba dobásban és „hangos társkeresés”-ben. Jó volt 

látni, hogy a szülık 
mentek játszani, és így 
észrevétlenül közelebb 
kerültek gyermekeik-
hez. Hiszen a közös, 
önfeledt együttlét sok-
kal erısebb kapocs 
szülı és gyermek kö-
zött, mint bármilyen 
drága ajándék, vagy 
komoly használati 
cikk, amit megkap.  

A jó hangulatú já-
tékokat követıen lehe-
tıség nyílt az 
uzsonnára feltálalt fi-
nomabbnál finomabb 
sütemények elfogyasz-
tására is. Az egyház-

község áldozatos tagjai sütöttek, s ık vásárolták az üdítıket is. Öröm volt látni és hallani a 
Plébánián a „pezsgı életet”.  

Csak remélni merem, hogy a felnıttek számára is egyre fontosabb lesz a 21. század roha-
násában is, hogy gyermekeik számára a legdrágábbat és legfontosabbat biztosítsák, az együtt 
töltött idıt, az együttes játékot, tevékenységet! Ehhez próbált az egyházi családi nap egy kis 
motivációt adni.  
 

Singer Éva 
 
  

A közösségi programok adják a 
közösség kohéziós erejét 



 
A fıparancsolat:  
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szíved-

bıl, teljes lelkedbıl, teljes elmédbıl és 
minden erıdbıl, 

2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.  
 
Az anyaszentegyház öt parancsolata: 
1. A vasárnapot és az ünnepeket szentmi-

sével és munkaszünettel, pihenéssel 
szenteld meg, 

2. A pénteki bőnbánati napokat és a pa-
rancsolt böjtöket (hamvazószerda, 
nagypéntek) tartsd meg, 

3. Évente gyónjál, és legalább a húsvéti 
idıben áldozzál, 

4. Házasságodat az anyaszentegyház tör-
vényei szerint kösd meg, és gyermeke-
idet katolikus módon neveld, 

5. Az egyházat anyagi hozzájárulásoddal 
is támogasd. 

 

 
Anyakönyvi hírek:  
 
Keresztelık: 

május 14-én: Restás Tamás Teofil 
május 16-án: László Rubina és Paptilikán Kincsı 
május 23-án: Lázok Achilles és Lázok Szebásztián 
augusztus 8-án, Ferenczi Gergı 
augusztus 10-én, Restás Csaba 
augusztus 29-én, Ruggiero Maria 
szeptember 11-én, Klemm Boglárka 
szeptember 19-én, Kotroczó Ferenc 
szeptember 26-án: Kozák Bálint és Leiszt Vince 
október 3-án: Jenei Viola, Jenei Zoltán és Puskás Attila 
október 24-én: Borza Korinna és Reszelı Melissza  

 
Katolikus temetések: 

szeptember 2-án, Szabó Pál 
szeptember 10-én, Antal János Szilbereisz 
szeptember 28-án, Nagy Jánosné 
október 8-án, Sárosi Flóriánné 
október 26-án, György Jánosné 

 
 
 
 

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

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

KATOLIKUS HÍRMONDÓ , egyházközségi lap. Megjelenik negyedévente. Kiadja : a 
Sarlós Boldogasszony Plébánia, 5742 Elek, Gyulai út 1. , telefon: (66) 240-101; Szerkesz-
tı: Wittmann László; Felelıs kiadó: Kalaman János plébános; Fotók: szerzık, Klemm 
Tamás, Wittmann László; Nyomda: Stílus-Color Nyomdaipari Kft. Gyula.  

E g y  k i s  k a t e k i z m u s …  

H I R D E T É S E KH I R D E T É S E KH I R D E T É S E KH I R D E T É S E K     
(Friss információk az www.elek.plebania.hu címen olvashatóak.) 


