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2013. Húsvét előtt járunk. Nagycsütörtök 

délután csörgött a telefonom. A telefonhívás 
tárgya a ministránshiány volt. A telefonáló 
elmondta, hogy a Plébános úr nagyon szomo-
rú, hiszen a nagyszombati szertartás megtar-
tásához kevés ministránsa van. Mint öreg 
ministráns, tisztában vagyok vele, hogy 
Nagyszombat az egyik legösszetettebb és 
legbonyolul-
tabb szertartás, 
és ehhez bi-
zony két mi-
nistráns nem 
elég. A tele-
fonbeszélgetés 
végén abban 
egyeztünk 
meg, hogy a 
nagypénteki 
liturgia után 
megbeszéljük, 
miben tudok 
majd segíteni.  

Másnap, a 
csonka mise 
után ottmarad-
tunk a temp-
lomban néhányan az előkészülődéshez, kö-
zöttük pár gyerek is. Megkérdeztem tőlük, 
hogy jönnének-e ministrálni Nagyszombaton, 
illetve Húsvétkor. Nem volt túl nagy a lelke-
sedés, így az előkészülődéshez ott maradó 
hívekkel próbáltuk győzködni őket. Pár pil-
lanat gondolkodás után felajánlottam nekik, 
hogy beöltözöm én is újra, hátha ez kicsit 
felbátorítja őket. Némi gondolkodás után 

végül úgy döntöttek, hogy ők is beöltöznek 
majd. Megbeszéltük, hogy másnap megmuta-
tok és elpróbálok velük minden teendőt.  

Eljött a nagy nap. Az ministráns jelöltek-
kel a próba után izgatottan vártuk a templom 
bejárata előtt a szertartás kezdetét. Mindenki 
erősen koncentrált a rá bízott feladataira, ami 
meg is hozta gyümölcsét. A Vigília végén, a 
sekrestyében feltettem nekik a kérdést, hogy 
szeretnének-e ministránsok lenni. A választ 
egy hatalmas egyöntetű „igen” felkiáltás 
formájában kaptam. Ezt követően szinte va-
sárnapról vasárnapra jöttek az új jelentkezők, 

akik csatla-
kozni szeret-

nének 
hozzánk. Így 
gyarapodtunk 

egészen a 
jelenlegi 13 
fős létszámig. 
A jelenlegi 

ministránsok 
név szerint a 
következőek: 

Bénes 
Gyöngyvér, 

Budai Cintia, 
Nagy Dániel, 
Nagy Noémi, 
Pelle László, 

Rapajkó Antónia, Rapajkó Klára, Rapajkó 
Ottó Norbert, Tolnai Dóra, Wittmann Anna-
mária, Wittmann Máté, Zsóri Tamás, Zsóri 
Zsófia.  

Szombatonként a szentmise előtt próbá-
kat tartottunk, ahol megtanulták a ministrálás 
különböző fortélyait. A próbát a szentmise 
zárta, ahol élesben is gyakorolhatták a rájuk 
bízott feladatokat.  

Újra népes gyermekcsoport 
az oltár elıtt 



Nagyszombat óta a ministránsok már kis 
csapattá kovácsolódtunk össze. Ennek kö-
szönhetően már nem csak a templomban ta-
lálkozunk, hanem közös programokat is 
tartunk. Ilyen program volt például az első 
közös szalonnasütés a plébánián. A sütögetés 
előtt, valamint azt követően előkerült a ping-
pongasztal a focilabda, a frizbi, és újra gye-
rekzsivaj töltötte meg plébániánk udvarát. A 
kitartó és lelkes szolgálatukért pedig augusz-
tus 24-én jutalomkirándulásban részesültek. 
Az első úticélunk a szabadkígyósi 
Wenckheim kastély volt. Bejártuk a kastély 
látogatható termeit, megcsodálva a berende-
zést, és a benne kiállított retró játékszereket. 
A kastélyhoz tartozó kápolnában ministrán-
sokhoz méltó módon imádkoztunk és énekel-
tünk, innen pedig felmehettünk a 
kastélytoronyba is. Odafentről csodás kilátás 
nyílt a környékre. kastélylátogatásunkat kö-
vetően pedig hatalmas kötetlen játék vette 

kezdetét a parkban. Ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani mindazoknak, akik bármi-
lyen formában hozzájárultak a kirándulás 
megvalósulásához. A közös programok a 
nyári szünettel végével természetesen nem 
fejeződnek be, a tanév alatt is szeretnénk 
majd közös délutánokat eltölteni.  

Utolsó soraimban szeretném megkérni a 
kedves híveket, hogy buzdítsák, bátorítsák e 
gyermekeket, hiszen magukhoz mérten átla-
gon felüli fegyelmet és szorgalmat tanúsíta-
nak minden szentmise alkalmával. Végezetül 
imádkozzunk értük, hogy még sokáig láthas-
suk őket az oltár előtti szolgálatukban! 

 
 
  Hoffmann György 

 
 

 
 
 
 

 
 
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozá-

sával támogatásban részesült a helyi római katolikus egyház Sarlós Boldogasszony Plébániá-
ja. 

A katolikus egyház még 2010 előtt nyújtott be pályázatot annak érdekében, hogy plébáni-
án lévő közösségi házat felújítsa és kibővítse és az így létrejövő új épületrészből közösségi tér 
kerüljön kialakításra. Erre a közösségi térre nagy szükség van annak érdekében, hogy a kü-
lönböző korosztályok tagjai megfelelő körülmények között találkozhassanak egymással. 

A plébános úr a nyár elején kapott hírt arról, hogy a pályázat hosszú sorban állás után a 
támogatott elképzelések közzé került és a pályázatban foglaltak megvalósítására összesen 
49.692.948 ft összeget biztosítanak. 

A támogatás elnyeréséről a hivatalos értesítés megérkezését követően elindultak azok a 
tevékenységek, amelyek a konkrét megvalósítás érdekében szükségesek. Aláírásra került a 
Támogatási Szerződés, amely magában foglalja az összes szükséges teendőt és megvalósítási 
határidőket.  

Jelenleg a kiviteli tervek elkészítése van folyamatban, majd ezt követi egy közbeszerzési 
eljárás a kivitelező kiválasztása érdekében. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 
2015.03.31. 

Látható, hogy szoros, feszített tempójú munka vár mindenkire, akik a projekt megvalósí-
tásában részt vesznek és bízunk abban, hogy Isten segítségével meg is valósul ez a szép el-
képzelés nem csak a helyi katolikus közösség, hanem Elek város egész lakosságának örömére 
is. 
 

Elek, 2013-08-21. 
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Názáret az észak-izraeli Galileá-
ban, a Kineret-tótól 25 km-re-
délnyugatra fekszik. Az Északi kerület 
legnagyobb városa egy természetes 
völgyben és a környező öt hegyen terül 
el. A bibliai Tábor-hegytől alig 10 km 
távolságra, keletre,a Földközi-tenger 
partvidékétől 40 km-re-nyugatra talál-
ható. 

 
Názáret különleges jelentősége a 

mai napig abban rejlik, hogy a kereszté-
nyeknek ez a város az isteni akarat ki-
nyilatkoztatásának helye, a názáreti 
Jézus gyermekkorának helyszíne. Az 
evangélisták beszámolója szerint Jézus 
itt élt szüleivel Máriával és Józseffel. Názáretben jelent meg Gábriel arkangyal Máriának 
és jövendölte meg a Megváltó megszületését. Mivel a Római Birodalomban ekkor volt 
népszámlálás, a Lukács evangéliuma szerint minden családfő születése helyére kellett 
mennie, ezért József a másállapotban lévő Máriával Betlehembe indult, ahol Jézus megszü-
letett. Az egyiptomi menekülés után, a család visszatért Názáretbe, Jézus ott nőtt föl. (Máté 
2,23; Lukács 2,39). Ezért az evangéliumok és a keresztény hagyomány általában a Názáre-

tiről szól (pl. Márk 1,24), amely Názáreti szárma-
zására utal (Lukács 4,16-24). 

 
Csodálatos szenföldi utazásunk első állomása 

Názáret volt, ahol a ferencesek rendje által fenntar-
tott és működtetett Casa Nova hotel adott nekünk 
otthont 3 napra. Remek szállásunk éppen a keresz-
tény világ egyik legcsodálatosabb helyszínével, az 
Angyali Üdvözlet bazilikával szemben épült, így 
hajnaltól este 9 óráig bármikor bemehettünk imád-
kozni, hálát adni. Ha az ablakon kinéztünk, a pál-
mafákkal körülvett Angyali Üdvözlet Bazilika 
tárult elénk. Hatalmas, szép templom, amely ma-
gába foglalja azt a kicsiny, szegényes, egyszerű 
barlang-lakást, ahol Mária élt. Itt köszöntötte az 
angyal: „Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes! 
Áldott vagy Te az asszonyok között!” Itt testesült 
meg az Ige. Isten itt vállalta magára emberi termé-
szetünket. 

S z e n t f ö l d i  z a r á n d o k -
l a t  a  h i t  é v é b e n  



 

 
E kis barlangban található egy oltár, a következő felirattal: „Verbum caro hic factum est”  

(Az Ige itt lett testté). Megrendítő volt e szavakat olvasni és imádkozni a barlang bejáratánál. 
 
 
 

  
A hatalmas bazilikában, és a templomot körülölelő árkádokon is mindenfelé Mária-ábrázolások jelzik, 
hogy Jézus anyja minden népnek, minden nemzetnek édesanyja. Megdobogtatta a szívünket, amikor a 
templom falán, közel a kis barlanghoz megtaláltuk Magyarország Patrónájának képét, magyar felirat-

tal, csodálatos színes mozaikokkal kirakva! 
      



 
 
 
 
 
 
 
 

A közelben áll Szent József temploma, amelyet József egy-
kori kicsiny lakása fölé emeltek. Nagyon szép mozaikok és 
freskók mutatták be, hogyan követi József hűséggel az an-

gyal utasításait. 

Így menekült meg a Szentcsalád a mészárlástól és később 
visszatért Názáretbe. „Hogy beteljesedjék, amit a próféták 

jövendöltek: Názáretinek fogják hívni.” 
 
 
 
 
 
 
 

Ezután tovább menve eljutottunk 
Mária kútjához.  

Itt egy ortodox templom áll, mely-
nek egyik kápolnájában jutottunk ahhoz 
a forráshoz, amely annak idején Názáret 
egyetlen kútja volt, és most is csordo-
gál. Mária ide járt vízért, és persze Jézus 
is. Fölemelő élmény volt itt járni: Jézus 
ebben a városban élt, tanult, dolgozott 
és később tanított - és mi itt lehetünk 
ezen a földön. Azzal is szembesültünk, 
hogy a názáretiek hitetlensége miatt 
Jézus itt kevés csodát művelt. „Sehol 
sincs a prófétának kevesebb becsülete, 
mint saját hazájában és házában”. A mi 

városunkban vajon otthonra találna-e Jézus? 
 
Nagyszerű volt az esti programunk: az olaszos nevű, de palesztinszármazású Marcuzzo püspök 

atya látott vendégül bennünket a püspökségen. Szívélyesen fogadott, és hamarosan jó kedvű beszélge-
tés kezdődött. Meséltünk magunkról, mi-
ért és honnan jöttünk. Meglepődve hall-
gattuk, hogy a Szentföldön élő 
embereknek csak 2%-a keresztény. Ennyi-
re kisebbségi helyzetben nehéz boldogul-
niuk, de helytállnak és igyekeznek 
békességben élni bármilyen vallású és 
nemzetiségű honfitársukkal. Püspök úr azt 
mondta, hogy az ide látogató zarándokok 
adnak erőt nekik a kitartáshoz, és megél-
hetéshez is. Apró ajándékkal kedveskedett 
nekünk: kaptunk egy-egy szem mandulát, 
amint elmondta, az ott élők számára ez a 
hűség jelképe.  



Másnap kora reggel szentmisé-
vel kezdtük a napunkat a Szűzanya 
házában. 

 
 
 
. 

 Kicsit fájó szívvel, de a sok új él-
mény reményében hagytuk el Názá-

retet.  
 
 

Dr. Nádor Gyöngyvér 
és a zarándokok 

 
 
 
 

Nagyboldogasszony napján, augusztus 
15-én, hajnal 4 órakor indultunk útnak. Hét 
kétegyházi és egy szeghalmi hívővel, ösz-
szesen 32-en zarándokoltunk el Máriapócs-
ra. 

Útközben elimádkoztuk a rózsafűzért, 
az örvendetes olvasó titkaival, Mária éne-
kekkel teletűzdelve 

Nyolc órára megérkeztünk. A kegy-
templom égbe nyúló tornyai, ámulatba ej-
tettek bennünket. Sokan először láttuk a 
díszes, nemrégiben felújított barokk templomot.  

Kilenc órakor kezdődött a római katolikus szentmise, melyet János atya cerebrált, egy 
paptársával együtt. Tömve volt a templom. Felemelő érzés volt a Mária énekeket énekelni, 
együtt imádkozni az idegen zarándokokkal, Isten áldását kérni a rokon lelkekért, az eleki hí-
vekért. 

A szertartás után, János 
atya megszentelte a kegytárgya-
kat, /rózsafüzérek, szentképek, 
szenteltvizek, hűtőmágnesek, 
feszületek, stb./melyeket a bú-
csússátraknál vásároltunk. 

Ezután kezdődött a görög 
katolikus istentisztelet, mivel 
görögkatolikusok nagyobb tö-
mege él itt, s a környéken. Kí-
váncsiságból mi is beültünk a 
misére, mely másfél óráig tar-
tott, s a „hiszekegyen” és „mi 
atyánkon „kívül más hasonlósá-
got nem véltünk felfedezni a két 
vallás között. Az istentisztelet 

Z a r á n d o k l a t  M á r i a p ó c s r a  



körmenettel zárult, gyertyát gyújtottunk a meghalt szeretteinkért, s tüzetesebben körbejártuk a 
templomot. Igen díszes képállvány, a csodás ikonosztácion tárult elénk. 

A kegyképet az északi mellékhajóban helyezték el úgy, hogy a falba vágott két ajtón át a 
templom udvarából is meg lehessen közelíteni. 

Ennek a képnek köszönheti Máriapócs, hogy immáron 300 éve Magyarország leghíre-
sebb búcsújáróhelye. A 17. században ugyanis, egy földműves, a szertartás alatt arra lett fi-
gyelmes, hogy az Istenszülő ikon mindkét szeméből bőségesen folynak a könnyek. A hír 
szárnyra kapott. I. Lipót osztrák császár elrendelte, hogy a képet szállítsák a császári városba. 
Ezután több másolat készült a kegyképről. Egy ilyen másolat került vissza az eredeti helyére, 
Máriapócsra. Egyik másolat sem, sőt még az eredeti (mely a bécsi Stephansdomban kapott 
elhelyezést) sem könnyezett a továbbiakban. Kivéve, amit Pócsra visszavittek. A 18. százed 
elején többször is, több százan észlelték a több órán áttartó könnyezést. A szemtanúk vallo-
másának jegyzőkönyve kétséget kizárólag bizonyítja a könnyezés valódiságát. A hadak ke-
gyetlenségei, járványok, testi bajok, a szegénység, könnyet csaltak a szűzanya szemébe. A 
vigasztalás szentélye lett a pócsi templom. 

 A kegyoltár melletti falakon láthattuk az üvegszek-
rényeket, melyekben a fogadalmi ajándékok kerültek 
elhelyezésre. Botok és mankók beszélnek az itt végbe-
ment gyógyulásokról. Sőt a szószék mellett egy bilincs is 
látható. Ennek a következő a története: A múlt század 
közepén, áratlanul halálra ítéltek egy férfit. Utolsó kíván-
ságaként betért a templomba, hogy imádkozzék. S ott 
lehullott róla a bilincs. Ez bizonyította ártatlanságát, és ez 
mentette meg az életét. Különös története van a pócsi 
méheknek is. Egy méhész, ki fiatal kora ellenére mankó-
val járt, a lábát sújtó köszvénybántalmak miatt. Szekérre 
ült, s elment Pócsra fohászkodni. Elhatározta, ha meg-
gyógyul, egy család méhet ajándékoz a templomnak. Mi-
után imádkozott, érezte, nem fáj a lába. Gyalog ment 
haza, s eszébe jutott, mit is kezdenének a pócsiak a mé-
hekkel, jobb nekik otthon. Mire hazaért, a méhek kirepül-
tek. Egyenesen Pócsnak vették az irányt. 1834-ben 
földrengés volt a környéken. Ennek következtében meg-

repedt a templom oldalhajójának északi és 
déli falrésze. Nos a méhek az északi oldalon 
levő repedésbe fészkeltek be, (ott van 
ugyanis a kegykép) s azóta is ott élnek anél-
kül, hogy bármiféle gondozásban részesül-
nének. 

Máriapócs történelmének kiemelkedő 
napja. 1991.aug. 18-a, mikor II. János Pál 
pápa magyar nyelvű liturgiát tartott a kegy-
kép előtt. 

Tele megnyugvással, hálás szívvel 
hagytuk el Pócsot, hogy megnézhessük a 
közeli Nyírbátori Katolikus Minorita Temp-
lomot. 

Belépődíj ellenében, melyet az oltárok 
restaurálására fordítanak, fiatal idegenveze-
tőtől megtudtuk, hogy Európa szerte leghí-



resebb a templom Krucsay oltára. Más néven a Passió oltár, mely renoválása nemrégiben ké-
szült el. A másik képen a szentélyben, a főoltárképen látható Assisi szent Ferenc. Az oltár 
legtetején Szent Mihály őrködik, aki eltiporja a sátánt. Az oltárok úgy tűnnek, mintha már-
ványból készültek volna, igazából csodálatos fafaragványok. Elimádkoztuk a Miatyánkot, és 
folytattuk utunkat Debrecenbe. 

Ott a szent Anna katolikus templom kincse-
iben gyönyörködhettünk. Elénekeltük a Boldog-
ságos Szűz tiszteletére a Lorettói litániát. 
Hazafele útban meglátogattuk Lengyel Antal 
atyát, Körösladányban, aki meleg szeretettel fo-
gadta kis zarándok csoportunkat. Lelkesen me-
sélt a templomáról, a felújításra szoruló 
állapotokról. Egy Mária énekkel búcsút vettünk 
Antal atyától, és zarándokutunk utolsó állomás-
helyétől is. Még a buszon megbeszéltük, hogy 
megyünk legközelebb is. Talán Mariazellbe. Ha 
a jó Isten is úgy akarja, talán lesz olyan kegyes, 
megsegíti János atyát, és Strifflerné Rézikét, ad nekik erőt, kitartást és jó egészséget, hogy ezt 
az utat is megszervezzék. Köszönjük ezt a csodálatos máriapócsi zarándoklatot nekik! 

Nagyné Nádor Gabriella 
 

 
 

Ma már nagyon kevesen tudhatnak 
arról, hogy ki volt Bayer Károly (1829-
88), pedig egykoron sokat köszönhettek 
neki az elekiek, ezért sem szabad elfe-
lejtkezni róla.  

Az alakját leginkább érzelmi oldal-
ról közelíthetjük meg: Feljegyezték róla, 
hogy már eleki káplánként segítette az 
1865-ben megvakult Száll Antal (1819-
75) plébános munkáját, sőt könyvekből, 
újságokból is felolvasott neki! 

A legtovább plébánosként szolgáló 
Száll Antall is azt szerette volna, ha Ba-
yer őt követi, ami be is következett min-
denki megelégedésére. Vagyis úgy lett eleki plébános, hogy már korábban megszerezte a hí-
vek bizalmát. 

A sikeres plébánosi tevékenysége (1875-88) mellett azonban jutott arra is ideje, hogy he-
lyi takarékpénztárt szervezzen, melynek következtében sokan juthattak kedvezményesen hi-
telhez. Ez valószínűleg a korszellemmel és a modern gondolkodásával magyarázható. (Egy 
plébánostól akkor sem vártak el ilyen tevékenységet!) 1913-ban a helyi pénztár alapításának a 
25. évfordulóján az eleki sírjára díszes kőkeresztet állított, ami szintén önmagáért beszél. 

Mindezektől függetlenül azonban azt is el kell mondanunk, hogy próbált változtatni a ko-
rábban kialakult helyi egyházi szokásokon is, ami miatt többen nehezteltek rá. 

Bayer Károly különben Zsombolyán (Hatzfeld) született, ami akkor német település volt, 
az akkor szintén német Elekre pedig a szülővárosától nem messze lévő, úgyszintén német 
Glogonról (Galagonyás) érkezett plébánosnak. (Zsombolya ma Románia, Glogon ma Szer-
bia.) 

K i  v o l t  B a y e r  K á r o l y ?  



Bayer Károly fényképe az eleki plébánián található, eddig nagyobb nyilvánosságot még 
nem kapott! 

Forrás: Stöckl, Johann-Brandt, Franz: Die Geschichte der 
Gemeinde Elek in Ungarn, Weinheim, 1977. 244 o. 

  
Rapajkó Tibor 

 
 

Elsőáldozás - 2013. június 
 

   
 

Templomi búcsú - 2013. július 
 

   
 

Ministráns kirándulás - 2013. augusztus 
 

   

E g y h á z k ö z s é g ü n k b e n  t ö r t é n t  



Anyakönyvi hírek:  
 
 
Keresztelések:  

2013. 03. 30-án: Vágó Lara, Bagi Krisztián, Bagi Dominik, Brád Georgina 
2013. 04. 07-én: Fenyvesi Gabriella, Szántó Szanna, Szluka Edina, Hadobás 
Bendegúz. 
2013. 05. 05-én: Orestyák Bence 
2013. 06. 01-én: Budai Cintia 
2013. 07. 20-án: Pap Roland 
2013. 07. 21-én: Restás Valentina, Jázmina, Varga Alexandra, Cintia 
2013-07. 27-én: Jonas, Anton, Ament 
2013. 07. 28-án: Kis Imre, Máté 
2013. 08. 11-én: Kovács Bernadett 
2013. 08. 17-én: Pintér Anna, Klaudia, Éva, Laczkó Odett, Viktória 

 
Házasságkötések: 

2013. 07. 13-án: Farkas Róbert és Jova Nikoletta, Ibolya 
2013. 07. 27-én: Pap Roland és Barna Zsuzsanna 
2013. 08. 17-én: Pintér Tamás és Elekes Éva 

 
Temetések:  

2013. 03. 27-én: Pluhár Istvánné  
2013. 04. 06-án: Tapasztó Erzsébet  
2013. 05. 01-én: Szelényi Ernő  
2013. 06. 03-án: Kneller Ferenc  
2013. 06. 06-án: Erdei Istvánné 
2013. 06. 19-én: Gábor Ferencné 
2013. 08. 14-én: Lakatos Sándor  

 
Hétfő reggel 07.00 órakor:  igeliturgia 
Kedd este 18.00 órakor:  szentmise 
Szerda reggel 07.00 órakor: szentmise 
Csütörtök este 18.00 órakor:  szentmise 
Péntek reggel 07.00 órakor: szentmise 
Szombat este 18.00 órakor: szentmise 
Vasárnap de. 10.00 órakor: szentmise 
 

 
 
 

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.  

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

Miserend az eleki Miserend az eleki Miserend az eleki Miserend az eleki katolikus templombankatolikus templombankatolikus templombankatolikus templomban    


