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Betlehem héberül azt jelenti, hogy 

a „kenyér háza” A város Jordániától 
nyugatra, Júdea történelmi földjén 
fekszik.  Jézus, a Messiás ebben az 
apró városkában született, amely hi-
hetetlenül gazdag múlttal büszkél-
kedhetett. Efrata városa (később 
illették még az efratai Betlehem, jú-
deai Betlehem, Dávid városa nevek-
kel) szerepelt már Mózes Első 
Könyvében, (Genezis, vagy Terem-
tés Könyve) is. Az Ótestamentum 
szerint itt halt meg Ráchel, Jákob 
pátriárka felesége, a Zsidó nép bibli-
ai anyja, akit a városban temettek el. 
A várostól keletre fekvő völgyet a 
moábiták művelték meg, akikhez Rút 
bibliai története kapcsolódik. Több generációval később itt született Dávid, a pásztor- Góliát legyőző-
je-, aki innen indult meghódítani Izrael északi királyságát. Már az Ótestamentum prófétái is a Dávid 
házából való Messiás szülőhelyének tartották Betlehemet. 

Jézus születése. 

Azokban a napokban történt, hogy Augusztus 
császár rendeletet adott ki, hogy az egész földke-
rekséget írják össze. Ez az első összeírás 
Quiriniusz, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki 
elment a maga városába, hogy összeírják. József is 
fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, 
Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából 
és nemzetségéből származott, hogy összeírják je-
gyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban 
volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ide-
je. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és 
jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szál-
láson./Lukács 2,1-7,/ 
 
Jézus,”megszületik vala a Júdeai Betlehemben, He-
ródes király idejében” /Máté 2,1/ 
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135-ben Hadriánusz császár, hogy végképp eltüntes-
se a kereszténységet, minden szent hely fölé pogány 
szentélyt építtetett. A keresztényeknek nagyon fájt ez. 
A pogány templomokba nem léptek be, de a közelben 
rendszeresen megemlékeztek Jézus életének eseményei-
ről. Így épp Hadriánusz volt az, aki akarata ellenére a 
legtöbbet tett e szent helyek megőrzéséért. 

Amikor 330-ban Szent Ilona, Nagy Konstantin csá-
szár édesanyja kezdte fölkutatni Jézus életének helyszí-
neit, a keresztények mindenütt megmutatták, hogy itt, a 
pogány szentély alatt van az a barlang, az a ház, ahol 
Jézus megtestesült, megszületett, lakott, és a szikla, 
ahol keresztre feszítették. Amikor Konstantin császár a 
mélyen hívő édesanyja kérésére elbontotta a pogány 
templomokat, tényleg előkerültek ezek a szent helyek. 
A császár azután keresztény templomot építtetett eze-
ken a helyeken, de mindig úgy, hogy a templom leg-
szentebb részeként megőrizték az eredeti barlangot, 
lakást, sziklát. A történelem viharában számtalan rom-
bolás és újra építkezés történt, de így meg őrződtek a 
legfontosabb szent helyek. Názáretben a megtestesülés, 
Betlehemen a születés helyszíne, Kafarnaumban Péter 
és Jézus lakása, Jeruzsálemben pedig a Golgota és a 
Szentsír.  

A kereszténység kezdeteitől fogva az a barlang, ahol Jézus született, szent helyként volt tisztelve. 
Az első templom a barlang felett, a negyedik század első felében épült Jézus születésének emlékére, a 
bizánci császár, Konstantin és édesanyja, Heléna császárné kezdeményezésére. A négyszögletű oltár, 
amelyet ők emeltek, még mindig a helyén van. A jelenlegi templomot, mely a Születés Temploma, 
530-ban Jusztiniánus császár építtette.  

Az épület külseje inkább egy erődhöz, egy középkori várra, hasonlít mintsem templomhoz. Az ere-
deti bejáratot befalazták. Alacsony, keskeny bejárattal helyettesítették, hogy megvédjék a templomot a 
mohamedán hódítókkal szemben, hogy azok lóháton ne tudjanak a templomba bemenni. A Születés 
Templomának masszív kőfala beárnyékolja az Alázat Kapuját, ez a kis kapu most is a templom bejára-
ta, amelyen keresztül nagyon meggörnyedve, hajlott háttal lehet csak bemenni. A templomba belépve 
négy sorban tizenkét betlehemi monumentális kőoszlop fogad bennünket, csodaszép mozaik padlóval.  

Az Úr tulajdonképpeni születési barlangja a bazilika szentélye alatti sziklaüreg, ahova lépcső vezet 
le. A barlang három oltára közül legnevezetesebb a keleti legszélső részen levő miséző márványoltár, 

mely felett a szent családot ábrázoló freskó látha-
tó. Alatta ezüst lámpák világítanak egy tizennégy 
sugarú ezüst csillagra, melynek belső körzetében 
ez a felirat olvasható latinul „Hic de Virgine Ma-
ria Jesus Christus natus est”, vagyis „Itt született 
Jézus Krisztus Szűz Máriától.” Mindannyian, 
egyenként letérdelve, a könnyeinkkel küszködve 
érintettük meg a csillagot, mely a Megváltó Jézus 
születési helyét jelölte.  

Innen négy lépésre három lépcső vezet egy 
kissé lejjebb fekvő helyre: egy üregbe, melyben 
jászol volt elhelyezve. Lelkünket átjárta a megha-
tottság és a hála, hogy a Megváltó világra jöttének 
helyén imádkozhattunk. A Kisjézus jászolának 
eredetije, ma a római Santa Maria Maggiore Bazi-
lika Altemplomában található. 

A legtöbb templom az i.sz. VII. században, a perzsa megszállás alatt elpusztult, de a Születés 
Templomát megkímélték a megszentségtelenítéstől. Mindez, a Bazilika homlokzatán lévő mozaiknak 
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köszönhető, mely a napkeleti bölcseket áb-
rázolta. A Három Bölcset, akiket a csillag 
vezérelt, s akik aranyat, tömjént és mirhát 
hoztak ajándékba a Kisdednek, a mozaikon 
perzsa öltözékbe ábrázolták. A perzsák sa-
ját népük viseletére ismertek, és ezért meg-
kímélték az épületet a lerombolástól.  

Betlehemtől keletre, Beit Sahur falvá-
ban található a Pásztorföld, a Pásztorok 
Mezeje, ahol az angyal megjelent a pászto-
rok előtt és megjövendölte nekik Jézus szü-
letését. 

A pásztorok hódolata. 

Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a 
szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték 
nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az 

Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: 
„Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a 
Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepó-
lyált gyermeket.” Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent 
ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!” 
Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betle-
hembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!” Gyorsan útra keltek, és meg-
találták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről nekik 
mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind 
emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztal-
ták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik. / Lukács 2,8-20/ 

 
A „Gloria in excelsis” (Dicsőség a ma-

gasságban) kápolnába, amely nomád sátor-
ra emlékeztet, gyönyörködtünk a 
csodaszép hatalmas oldalfalakat betöltő 
freskókban, melyek élethűen adták vissza 
az evangélista fennen olvasott szavait., s 
akkor ott mi is az angyali híradásra emlé-
keztünk és énekeltünk! „ Fel nagy örömre, 
ma született, Aki utána föld epedett. Mária 
karján égi a lény, Isteni kisded Szűznek 
ölén. Egyszerű pásztor jöjj közelebb, Nézd 
a te édes Istenedet!”  

Ott jártunk, ahol mindez a misztérium 
megtörtént s azt kívánom, hogy Jézus 
mindannyiunk otthonában, illetve szívé-
ben megszülethessen. Fedezzük fel Őt 
egymásban és kapjunk kegyelmeket, hogy 
átlépve saját magunk árnyékát meginduljunk tiszta szándékkal egymás felé!   

 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek  

kegyelmekben gazdag Karácsonyt,  
és nagyon boldog Új Esztendőt! 

Dr. Nádor Gyöngyvér 
  

 

Pásztorföld kápolnája 

Szent Család 



 

  
A Fokoláre Mozgalom évente megrendezi a 

Máriapolikat. Ez egy időszakos város, ahol mindenki a 
szeretet művészetét gyakorolja. Mint minden 
városban, itt is erre az időre bárki helyi lakos lehet: 
felnőttek, fiatalok, gyerekek, szülők, egyedülállók, 
papok, szerzetesek.  

Ebben az évben országszerte a helyi közösségek 
által felépített sajátos arculatú Máripolikat tartottunk. 
Így pl.: Nyíregyházán, Budapesten, Szegeden, 
Kecskeméten, Ózdon, Püspökszentlászlón és végül 
Eleken.  

Az eleki Máriapoli rendkívüli volt számunkra, 
hiszen a többi helyiségek már gyakorlattal 
rendelkeztek, míg mi elekiek első alkalommal 
szerveztük. Hatalmas lelkesedéssel és energiával kezdtünk hozzá a szervezéshez a dombegyházi 
barátainkkal. Az új Közösségi házunknak nagyon örültünk, hogy alkalmas és színvonalas helye lett a 
találkozónknak. 

Egy kis munkacsapat alakult, akik a szervezésben kivették a részüket, hiszen két napi lelki és testi 
táplálékról és egy kis szórakoztatásról kellett gondoskodni. A mottónknak a júliusi életigét 
választottuk, amit minden hónapban a templomunkban kiosztunk”Bízzatok én legyőztem a világot” 

Méltán nevezhetjük gyümölcsös Máriapolinak, nemcsak azért mert többen hoztak nagylelkűen 
dinnyét-barackot, hanem azért is, mert a több évtizedes kapcsolatok új élettel és mélységgel teltek 
meg. 

A Fokoláre szellemiségét Perlaki Flóri atya hozta el Elekre. Éppen ezért meghívtuk és közösen 
elmeséltük azokat az élethelyzeteket, amit megéltünk abban az időben, amikor Dombegyházon és 
Eleken volt plébános. 

A szombati programban egy szentmisén is részt vettünk a templomban, amit Kalaman János atya és 
Flóri atya együtt celebrált. 

A két napos program után az egyik résztvevő azt mondta, hogy 30 évben nem beszélt annyit, mint 
most ezen a két napon, mármint magáról többek előtt. Egy másik azt mondta: szükség van a szeretetre, 
amikor a Fokoláre mozgalom megszületett a világnak éppen a szeretetre volt szüksége. Aztán másik, 
aki egyedül jött azt mondta legközelebb elhozom a férjemet-családomat is. Aztán volt, aki azt mondta, 
hogy ebben a napokban egy család született köztünk. 

Úgy éreztük, hogy a közösség feléledése lett a találkozó gyümölcse: a kapcsolat ott folytatódott, 
ahol jó 20-25 éve abbamaradt, törés nélkül és mintha csak tegnap váltunk volna el. 

Durstné Veronka
 
 

 
Advent, a karácsonyvárás minden gyermek számára az év legkedvesebb időszaka. Plébános atya és 

a hitoktatók ezt a várakozást még szebbé és bensőségesebbé tették a hittanosok számára szervezett 
programokkal. Az advent három vasárnapján különböző hittanos csoportok gyújthatták meg a koszorú 
gyertyáit. Első vasárnap, a szentmise kezdetén az óvodások mondtak szép verset, majd meggyújtották 
az első gyertyát. A következő héten az alsó tagozatosok, a harmadik héten a felső tagozatos hittanosok 
végezték szép kis műsor keretében a gyertyagyújtást. A műsort minden alkalommal a templomi kórus 
gyönyörű éneke kísérte. Negyedik vasárnap felnőtt hívek egy csoportja gyújtott gyertyát, szívhez szóló 
elmélkedések és áhítatos énekszó kíséretében.   

A régi korokat felidézve hittanosaink karácsony hetében betlehemes műsorral járják a várost. Re-
méljük, hogy sok helyen szívesen fogadják előadásukat a hívő családoknál. Lőkös Mónika, Singer Éva 

M á r i a p o l i  E l e k  

A d v e n t i  p r o g r a m o k  



és Wittmann-né Mónika heteken át készült a 
gyerekekkel, hogy szép karácsonyi élményt 
varázsoljanak az Idősek Otthona lakóinak és a 
fogadó családoknak.  

December 12-én, szombaton hangos gye-
rekzsivaj töltötte be a közösségi házat. Közel 
30 gyermek és sok szülő eljött, hogy részt ve-
gyen az ajándékkészítő foglalkozáson. Szebb-
nél szebb angyalkák és ablakdíszek készültek. 
Fenyőágakkal, piros bogyókkal és csillogó dí-
szekkel pedig ötletes és mutatós asztali dísze-
ket alkottak a gyerekek. A kisebbeknek az 
anyukák is besegítettek. Közben előkerültek a 
rágcsálni való sütemények. A nagy munkában 
megszomjazottak pedig finom teát és üdítőt 
kortyolhattak.  

Amikor mindenki elkészült a műalkotásaival, közös játék következett. Körbe ültünk, s a középre 
helyezett gyertya a közöttünk jelenlévő Jézust jelképezte. Karácsonyi dalokat énekeltünk, majd a plé-
bános atya felolvasta a Szentírásból Jézus születésének történetét.  

Az áhítat percei után ismét vidám hancúrozás vette kezdetét. Pattogott a pingpong labda, pörgött a 
csocsó, a gyereksereg alig akart hazamenni. 

Sok ilyen rendezvényre van szükség, hogy a gyermekes családok otthon érezzék magukat a temp-
lom vonzásában. Reméljük, hogy az atya hívása nyitott szívekre talál, és egyre többen jönnek majd a 
vasárnapi szentmisékre is Jézushoz.  

Singer Ilona 
 

 
Karácsony közeledtével mindenki az ajándékozá-
son törte a fejét. Otthon Panni is karácsonyi aján-
dékcsomagot készített. Egy dobozkát csomagolt 
be nagy buzgalommal. Nagy ív drága arany pa-
pírba burkolta és sok színes szalaggal átkötötte. 
Egy apró üvegdíszt is tett rá.  
- Hát te meg mit csinálsz? – kérdezte feddő 

hangon az apja, amikor fáradtan hazaérke-
zett a munkából. – Ennyi díszcsomagolót 
pazarolsz arra a vacak kis dobozra? 

A kislány félénken húzódott a sarokba, hogy 
apukája ne lássa, mit csinál.  

Végre elérkezett a szenteste, s a karácsonyfa alatt 
mindenki megtalálta a maga ajándékát. Panni is 
odaadta édesapjának a szeretettel becsomagolt 
dobozt.  
- Apu, ez a tiéd! 

Apa megölelte kislányát. Eszébe jutott, hogy pár 
nappal előbb megszidta gyermekét, aki pedig ne-

ki készített ajándékot. Óvatosan felbontotta a 
csomagot, türelmesen hajtogatva a sok arany pa-
pírt. Végül csodálkozva látta, hogy a doboz üres. 
A nem várt meglepetés felbosszantotta és kirob-
bant: 
- Micsoda ostoba tréfa ez? Egy üres dobozt 

adtál! 
A kislány szeméből kigördültek a könnyek és 
halkan így szólt: 
- Apukám! Nem is üres a doboz. Egy millió 

puszit tettem bele! 
A férfi azóta az irodában, az íróasztalán őrzi a 
dobozt. Munkatársai olykor megkérdezik: 
- Mi ez az üres doboz itt? 
- A doboz egyáltalán nem üres – válaszolja 

büszkén az édesapa. – A kislányom szeretete 
van benne! 

 
 
Advent - „eljövetel”, az Úr eljövetele. Ilyenkor a keresztények nemcsak Jézus születése előtti 

várakozásról emlékeznek meg. Várják az Úr eljövetelét a saját életükben is, hogy közelebb kerüljenek 
Istenhez. Továbbá várják Jézus Krisztus második eljövetelét is. 

Az adventi időszak a karácsonyi előkészületek négy hetes időszaka. Ezen a négy héten keresztül 
felkészítjük a lelkünket és a szívünket az év legbensőségesebb, legáldásosabb ünnepére. Arra várunk, 
aki karácsonykor eljön közénk, hústestben.  

Elek városában négy nemzetiségi önkormányzat alakult és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
kezdeményezésére, 3 éve megrendezésre kerül az adventi gyertyagyújtás. 

Az adventi időszak egyik állomása volt a december 6-i vasárnap, vagyis a második vasárnap. Sietős 
léptekkel érkeztek a hívek, gyerekek és felnőttek, a Római Katolikus Plébánia Közösségi Házába. Ott 
már süteménnyel és üdítővel terített asztal, kellemes meleg, és forralt bor, tea várta az ünneplőket. 
Egymás köszöntése, halk beszélgetés után az egyházi kórus főpróbát tartott. A szép ünnepi hangulatú 
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énekek betöltötték a termet. 
Délután négy órakor került sor a városi 

ünnepi adventi gyertyagyújtásra, melyet a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Római Katolikus Egyházközséggel 
karöltve rendezett meg. Máté János 
plébános úrral közösen átvonultunk a 
városháza elé. Elsőként Niedermayer 
Ernő, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke üdvözölte az 
érdeklődőket és átadta a terepet a műsort 
adóknak. Az iskolában németül tanuló 
gyerekek színes műsorral kedveskedtek. 

Műsorukban versek és énekek szerepeltek. 
Ezután következett az egyházi kórus tagjainak fellépése. Színvonalas, fegyelmezett műsoruk 

felüdítette a körülállók szívét. 
Ezután lépett mikrofonhoz plébános úr, aki az advent igazi jelentőségéről beszélt, a „Csodáról”, 

akit minden karácsonykor várunk. Ő az igazi ajándék a számunkra, mely a sok egyéb csillogó ajándék 
fölé emelkedik. Akinek megszületik a szívében az Egyszülött Fiú, az kapja a legnagyobb ajándékot. 
Plébános úr szívet, lelket melengető szavai után, a német önkormányzat elnöke meggyújtotta a 
városháza előtt elhelyezett hatalmas adventi koszorún a második gyertyát. Ezután megvendégelésre 
került sor, kínálgattak forralt bort, teát, pogácsát, kalácsot. 

A vendéglátás után a katolikus hívek kis csoportja visszatért a közösségi házba és ott folytatódott 
az adventi ünneplés. A forralt bor és a tea felmelegítette az elgémberedett kezeket, lábakat. A gyerekek 
birtokba vették a szabadidős terem játékait. 

A felnőttek egymásra figyelve, egymás között beszélgetve közelebb kerültek egymáshoz. Mindenki 
jól érezte magát. Az idő lassan előrehaladt, elköszöntünk plébános úrtól, megköszönve a kedves 
vendéglátását. Hálával a szívükben, egy kellemesen eltöltött délután emlékével, lassan eltűntek a 
hazafelé igyekvők, az időközben leszálló ködben. 

Nádor Mária
 

 
 

Számomra és többeknek is nagy öröm, hogy 
Máté János plébánosunk bevezette a bibliaórákat. 
Ez rendszeresen minden héten szerda este 6 óra-
kor kezdődik. Eleinte 10-12 fő vett részt négy 
hónap elteltével ez a létszám növekedett és foko-
zatosan nő.  

Minden alkalom egy mélyebb bibliai ismeret-
be vezet minket. Kezdve a biblia, mint a 
„KÖNYV” megismerése, felépítése, részei. 

Ószövetségi Szentírásba való elmélyedésünk-
kel folytatódtak az órák. Teremtés könyvétől 
kezdve és haladunk fokozatosan, részleteket vé-
ve, elolvasva és átbeszélgetve. 

Örömünkre szolgál, hogy a tárgyi tudás mel-
lett lelkileg is előre visznek ezek az órák. Hiszen 
lelkünkkel is próbáljuk megérteni mindazt, amit 
olvasunk. Elmélyedni egy-egy történetben, meg-
ismerni Ábrahám-Izsák és Jákob személyét, éle-
tét. Az a nagy Isten-hit, ami vezette életüket, a 
ma emberének is mond valamit. Ahogyan átol-
vassuk és átbeszélgetjük, rácsodálkozunk minder-
re, és ezeket a gondolatokat, beszélgetéseket 
sokszor hazafelé és otthon is folytatjuk. 

Van olyan alkalom, amikor János atya meg-
ajándékoz minket egy-egy film vetítésével. Eb-
ben a mai világban bizony jó, amikor felfedezzük 
Jézussal való találkozásunkat. Sokszor elhala-

dunk a dolgok események mellett és nem vesszük 
észre, hogy Jézus van ott. Benne van a Bibliában, 
„aki ennem adott, meglátogatott, […] azt nekem 
tette.” A filmben valóságos fizikai találkozása 
volt a szereplőknek egy Jézus nevű férfival. A 
film elgondolkoztatott minket: milyen az én ta-
lálkozásom Jézussal...? 

Vagy hogyan ismerem én a bibliát, mi az én 
küldetésem, hallgatok-e a belső hangra, tudom, 
melyik ösvényen haladjak? Ez már egy másik 
film története, amiben egy férfi a tönkretett vi-
lágban oly módon olvasta és tanulta meg a Bibli-
át, hogy a film végén elmondta szóról-szóra, és 
leírták, így született meg újból a „KÖNYV”. 

Úgy gondolom, mindenki jól érzi magát. Ezt 
bizonyítja, hogy több esetben hosszasan beszél-
getünk az órák után egymással, vagy néhányan, 
vagy süteménnyel kínál, akinek éppen névnapja 
van. 

Minden találkozás fontos az embernek, min-
den együttlét erősíti azokat, akik jelen vannak. 
Ezek az órák is azt bizonyítják. Megismerjük 
jobban egymást gondolkodásban és lélekben is. 
Annyit kell tennünk, hogy elmegyünk, figyelünk, 
ajándékozzuk egymásnak az időnket és szerete-
tünket. Minden alkalmat megköszönünk János 
atyának, hogy felkészülve és szeretettel fogad 
mindenkit, aki eljön. 

Durst Ferencné 
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Anyák napja a templomban – 2015. május 3. 
 
 

  
 

Közösségi ház avatása – 2015. május 10. 
 

                 
 

Családi nap – 2015. szeptember 19. 
 
 

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  



Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket és Áldott 
Új Évet kívánok minden Kedves Olvasónak! 

Szeretettel: 
Máté János 

Anyakönyvi hírek: 
 
Keresztelések:  

2015. április 12-én: Gyulai Bella Csenge 
2015. április 19-én: Rácz Krisztofer Kevin 
2015. május 3-án: Brandt Noel Antal és Kiss Jázmin Dorina 
2015. május 7-én: Radnóti László 
2015. május 15-én: Karáth Áron 
2015. május 16-án: Hack Zalán 
2015. május 23-án: Liszt Petra és Liszt Szonya 
2015. május 24-én: Petrisor Milán és Bender János György 
2015. május 31-én: Resetár Szilárd 
2015. június 14-én: Hack Botond Zoltán, Juhász Roland, és Virág Dominik 
2015. június 21-én: Gál Polett Lenke és Gál Gábor Noel 
2015. június 28-án: Erdei Kálmán 
2015. augusztus 9-én: Klemm Vilmos Baltazár 
2015. augusztus 16-án: Pál Ervin István 
2015. október 4-én: Juhász Valentino Ricardo 
2015. november 22-én: Kotroczó Boglárka 

Elsőáldozás (2015. május 17.):  
Andrási Dorina, Bénes Gyöngyvér, Rapajkó Klára, Zsóri Zsófia és Zsóri Tamás 

Esküvők: 
Daniel Krisztián és Hőgyes Júlia 

Temetések: 
2015 április 27-én: Jevuczó György 
2015. április 29-én: Brandt Antalné szül. Zobay Mária 
2015. május 16-án: Löffler László 
2015. június 13-án: Hittmann Jánosné szül. Sípos Mária 
2015. július 4-én: Tóth Anna 
2015. július 11-én: Sajcz Józsefné szül. Méri Mária 
2015. augusztus 4-én: Csáki László 
2015. augusztus 7-én: Strifler Józsefné szül. Wittmann Erzsébet 
2015. október 14-én: Méri Rudolf 

 
 
 
 

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: Máté János plébános; Nyomda: Stílus-Color Nyom-
daipari Kft. Gyula.  


