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Érzékenyülés
Mindenkinek van, vagy lesz tapasztalata a betegséggel vagy a szenvedéssel.
Van helyes lelki hozzáállás is… Természetesen az orvos, a gyógyszer, a szakszerû
testi, vagy lelki segítség az alap. Ha Jézust szemléljük, az Õ személyes szen-
vedésének az útján két dologra figyelhetünk föl, és ebben a két dologban
követhetjük is Õt. Az egyik a türelem; semmi türelmetlenség sincs Jézusban
a legnagyobb fájdalomban sem, a másik a felajánlás; Õ értünk szenvedett.
Ezeket lehet nekünk is gyakorolni: türelem és felajánlás.

Leginkább a szenvedés útjain közelít az Isten a hétköznapok során
hozzánk, a szenvedésben és a szenvedõkben. Isten jelen van minden emberben
és mégis folyamatosan közelít mindenkihez, közelebb és még közelebb jön.
Ilyen közeledése Istennek egy másik ember, valaki, akivel találkozunk, és
akire úgy kell tekintenünk, mint a közelítõ Istenre. A figyelmünkkel, a gon-
doskodásunkkal, a megértésünkkel, amivel egy másik ember, fõleg egy szenvedõ
felé fordulunk, utat készítünk Istennek önmagunkban önmagunkhoz.

Pék Sándor plébános
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II. János Pál kezdeményezésére 1993-
tól február 11. a Betegek világnapja.

1858-ban ezen a napon jelent meg
a Szûzanya Soubirous Bernadett 14
éves francia lánynak Lourdes-ban,
majd február 15-én a sziklabarlangban
csodatevõ forrás fakadt. E helyen
1864-ben templomot építettek, amely-
nek IX. Pius pápa bazilika címet és
elõjogokat adományozott. Lourdes-
ban a zarándokok száma évente több
mint félmillió, és a természetes mó-
don meg nem magyarázható gyógyu-
lások száma is több ezerre tehetõ. A
világnap célja, hogy Isten egész népe
kellõ figyelmet szenteljen a betegek-
nek, segítse elõ a szenvedés megértését.

Egyre több templomban február
11-én csoportosan kiszolgáltatják a
betegek szentségét azoknak, akik elõ-
zõleg kérik azt, és kellõképpen felké-
szültek.

A betegek kenete a Katolikus
Egyház hét szentségének egyike, mely
kifejezetten a betegeknek szól.

Ez a szentség nem egyenlõ az
„utolsó kenettel”, mivel nemcsak hal-
doklóknak szolgáltatható ki, hanem
bármely hívõnek, aki komoly beteg-

ségben szenved. A betegek kenetét egy személy élete során többször is felveheti,
ha gyógyulása után újra megbetegszik, betegsége továbbra is fennáll, vagy
állapota súlyosbodik.

Ez a szentség az ember életét, testi-lelki javát szolgálja, a Szentlélek
kegyelmét közvetítve a betegnek. Ez a kegyelem:

Február

11 Betegek világnapja
Betegek kenete
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– a beteg ember szenvedéseit egyesíti Krisztus szenvedéseivel;
– megerõsíti a beteget, hogy bátran és békésen viselje el a betegség vagy

öregkor szenvedéseit;
– az egészséget is helyreállíthatja, ha az elõsegíti a beteg ember üdvösségét;
– megadja azon bûnök bocsánatát, amelyeket a bûnös igazán megbán,

csak nem volt lehetõsége meggyónni;
– és felkészíti a beteg embert az örök életre.

A szentség kiszolgáltatója a pap, aki kezét a beteg fölé helyezi, majd a
betegek olajával megkeni homlokát és két kezét, miközben az egyház által
elõírt imádságot mondja.

A betegek kenete egyénileg és közösségileg, nagyszámú résztvevõ esetén
is kiszolgáltatható.

Ki veheti fel a betegek kenetét?
– Mindazok a hívek, akik betegségük vagy idõs koruk miatt súlyosan

gyengélkednek.
– Mindazok, akik a megszentelõ kegyelem állapotában vannak, vagyis

elõzõleg gyóntak és áldozáshoz járulhattak.
– A szentség megismételhetõ, ha a beteg a szentség felvétele után meg-

gyógyult és késõbb újra beteg lett, de megismételhetõ ugyanabban a betegség-
ben is, ha a beteg állapota rosszabbra fordul.

– Sebészeti beavatkozás, vagy terápia elõtt a szentkenet feladható, vala-
hányszor súlyos betegség miatt operálják, vagy kezelik a beteget.

– Idõsek is felvehetik a betegek kenetét, ha erejük fogytán van, még ha
nincs is különösebb veszélyes betegségük.

Isten szeretõ ölelésében ébredtem, elsõ szava az volt hozzám: „szeretlek”.
Elindultam utamon és találkoztam azokkal, kiket Isten mellém rendelt, s
lelkem remegett, majd megpihent. Senki sem érezte amit én, csak egyedül
Õ, ki értem ember lett. És megértettem: senki sem kell csak Õ, ki maga
a szeretet, mert élet csak ott van, ahol szeretnek.

Az élet hullámai csaptak át felettem, s Õ azt mondta: „Ne félj”. Én
a vihar Ura is vagyok, s elcsendesült lelkem.

Isten házába tértem, s nyugalomra leltem. Az Õ szeretõ jelenléte csupán
egy törékeny ostya, amint azt mondja: „Gyertek hozzám mindnyájan kik
fáradtak vagytok, s Én felüdítelek titeket” – mondja az Úr.

Loló Gabriella-Brigitta
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Ferenc pápa 2019. december 24-én nevezte ki gyu-
lafehérvári érsekké Kovács Gergelyt, a Kultúra Pápai
Tanácsának irodavezetõjét. A püspökszentelést és
érseki beiktatást február 22-én ünneplik Gyulafehér-
váron.

Kovács Gergely 1968-ban született Kézdivásár-
helyen. Teológiai tanulmányait 1987-ben kezdte meg
a gyulafehérvári szemináriumban, majd 1990-ben
Rómában folytatta. A Collegium Germanicum et
Hungaricum növendékeként a Gregoriana és Late-
ráni pápai egyetemeken tanult.

1993-ban pappá szentelték a gyulafehérvári
érsekség számára. Római tanulmányait 1996-ban

fejezte be egyházjogi doktorátussal, ezt követõen egy évig káplánként dolgozott
Marosvásárhelyen.

1997 augusztusától a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetõje. A Klérus-
kongregáció és a Rota Romana Bíróság munkatársa. 2019. november 25-én
kinevezést kapott a Hittani Kongregáció azon bizottságába, amely a házasságok
hit javára történõ felbontásának eljárásait vizsgálja ki. Tudományos cikkei
külföldi és belföldi folyóiratokban jelentek meg, a Kultúra Pápai Tanácsa
által kiadott Cultura e Fede folyóirat felelõs igazgatója.

2012 februárja óta Márton Áron, 2016-tól Hám János, 2017-tõl Bódi M.
Magdolna boldoggáavatási ügyének posztulátora.

Gergely atya idén november végéig, öt éven át írt a Magyar Kurír számára
vasárnapi elmélkedéseket.

Érdekesség, hogy Márton Áront XI. Piusz pápa 81 éve, 1938-ban ugyancsak
december 24-én nevezte ki gyulafehérvári püspökké. Kovács Gergely Márton
Áron boldoggáavatási ügyének posztulátora. A kinevezett érsek évrõl évre
zarándoklatot szervezett Márton Áron nyomában, hogy a hívek jobban,
mélyebben megismerhessék a püspök életútját, életének legfontosabb hely-
színeit.

Forrás: Magyar Kurír

Február 22-én szentelik püspökké
és iktatják be hivatalába

az új gyulafehérvári érseket

Exc. Kovács Gergely
kinevezett gyulafehérvári

érsek
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Várad látképe a 17. században

Az idei évben február 23–24–25-én tartjuk templo-
munkban a triduumot, amelyre Mons. Fodor József
általános helynököt hívtuk meg. A program mind-
három nap hasonlóan zajlik: délután 4 órától
szentségimádás, 5 órától szentmise. Minden kedves
testvérünket szeretettel meghívunk és várunk a közös
imádságra és szentmiseáldozatra.

Az elõzmények: a török uralom alóli felsza-
badulást követõen az 1693-ban újraalakított nagy-
váradi latin szertartású székeskáptalan fogadalommal
kötelezte el magát, hogy hálaadásul és engesztelésül
minden évben a farsang utolsó három napján szentségimádást tart. Amikor
Csáky Imre bíboros, püspök felépíttette az új székesegyházat, a mostani
Szent László-templomot, a székeskáptalan fogadalma teljesítésének helyéül
ezt a templomot választotta.

Február

23-24-25
Triduum – Szentségimádás
és lelkigyakorlat a nagyböjt

kezdetén

Mons. Fodor József
általános helynök
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Ha január, akkor Vreden…
2020-ban január 21–25. között láto-
gattunk vredeni barátainkhoz. A plé-
bániai csoport résztvevõi: Ft. Pék
Sándor atya, Bakos Róbert, Balogh
Ildikó, Fábián Bernadett, Fodor
János, Hatvani Gizella, Kovács László,
Veres Julianna, Veres Bernadett,
Voiticsek Ilona és Voiticsek Árpád.
Most is – mint minden évben – szép,
változatos programokat szerveztek
vendéglátóink.

Elsõ nap Dortmundból Vreden
felé haladva megálltunk Gelsen-
kirchenben, ahol a Schalke Sportaré-
nát mutatták be a csoportnak. Az
arénának saját kápolnája van, ahol
közösen igeliturgián vettünk részt,
majd folytattuk utunkat, késõ dél-
utánra érkezve szálláshelyünkre.

A második nap szentmisével in-
dult a kolostortemplomban, majd a
plébánián találkoztunk a vredeni lelki-
pásztorokkal. Délután a helyi Ventana
céget látogattuk meg, ahol nyílászárók
mûanyag profiljait állítják elõ. Érde-
kes volt látni és hallani, hogy egy
család néhány év alatt hogyan virágoz-
tatta fel a céget és ma milyen újszerû
elvek alapján mûködik. Este a plébá-
nia közösségi termében Rainer Pag
vetített képeket a tavalyi zarándok-
útjáról.

A harmadik nap elsõ állomása a
Gerleve-i bencés kolostor volt, majd
Billerbeck következett, ahol a dómban
szentmisén vettünk részt.

Negyedik nap a reggeli szent-
misét a Vredenhez közeli Lüntenben

Schalke Sportaréna

Szentmise a vredeni kolostortemplomban

A billerbecki dómban

Gerleve, bencés apátság
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ünnepeltük, majd továbbutaztunk
Zwillbrockba, ahol a biológiai állomá-
son látványos kiállítás mutatja be a
vidék természeti adottságait. A termé-
szetvédelmi terület különleges látvá-
nyossága az évente visszatérõ fla-
mingó kolónia. Egy kiadós séta elõtt
betértünk a barokk templomba egy
imára. Este a vredeni gimnázium ta-
nulóinak színvonalas matinémûsorát
tekintettük meg.

Látogatásunk utolsó napján a reg-
geli szentmise, majd a közös kávézás
után indultunk Dortmundba. Este
érkeztünk a debreceni repülõtérre,
majd személyautóinkkal tértünk haza.

Hála és köszönet illeti vredeni
barátainkat a vendéglátásért, a közö-
sen töltött idõért, a programokért,
valamint Pék Sándor atyát, aki már
hetedik éve élteti ezt a kapcsolatot, és
évrõl-évre vezeti plébániánk csoportjait
Vredenbe.

v. i.

Csoportunk a bencés apátság elõtt

Zwillbrock, biológiai állomás

Zwillbrock, barokk templom
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Fényerõtér
2020. január 24., Szalézi Szent Ferenc, a katolikus írók és újságírók védõszentjének
emléknapja. Németországi látogatásunk során a Zwillbrock-i templomban
jártunk ezen a napon. Feladatot kaptunk: mindannyian egy-egy égõ gyertyával
a kezünkben keressük meg, és álljunk meg a templom azon pontján, amelyet
a mi helyünknek érzünk.

Két nyomdász is elindult a kis láng-
gal, és helyét kereste. Egymástól függetlenül
ugyanannál a szobornál álltunk meg.
Akkor még nem is sejtettük, hogy mi
közünk van hozzá…

Alaposabban szemügyre véve szimbó-
lumait, majd a templomismertetõben is
ellenõrizve, kiderült, hogy Alexandriai
Szent Katalin elõtt állunk. Õ – többek
között – a nyomdászok védõszentje.

Döbbenet…
Azóta is él bennem a történet, számta-

lanszor végiggondoltam. Egy kicsiny gyer-
tyaláng vezetett el a számunkra minden
bizonnyal legjobb helyre. A gyertya láng-
ja, amely referencia a tudomány számára
(fénytanban: kandela), a fényerõ mérték-
egysége. Hitem szerint mértéke az egység.
Egység Jézus Krisztus – akinek szimbó-
luma a gyertya – és az ember között.

Tulajdonképpen egész földi életünk
jelképe, ami ott történt, hiszen folya-Alexandriai Szent Katalin szobra

a Zwillbrock-i templomban
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matosan keressük utunkat, helyünket.
Milyen jó lenne, ha mindig a fényt
követve élnénk, de sokszor tévútra
térünk, hibázunk, bukdácsolunk, el-
bukunk. De ez a történet is bizonyítja,
hogy vannak kegyelmi idõk éle-
tünkben – csupán észre kell vennünk
ezeket.

Add, Urunk, hogy földi zarán-
dokutunk során mindig a Te fényedet
követve járjunk, s majd utunk végén,
a rendelt idõben, megláthassuk örök
fényességedet. Ámen.

Voiticsek Ilona

Az idei évet is házszenteléssel kezdtük. Az új esztendõ elsõ napjaiban, hat
nap alatt, körülbelül 730 hajlékot áldottak meg – átlagban napi 120 családot.
Ft. Pék Sándor plébános a kántorral, a ministránsokkal, valamint Ft. Nagy
Tibor, Ft. Kurila Gábor, Ft. Giosanu Leonard, Ft. Szûcs Attila és Ft. Mihály
Balázs atyákkal – akiknek köszönettel tartozunk, hogy idén is besegítettek
plébániánknak –, körzetekre osztva járták a várost, és felkeresték a katolikus
családokat egy elõre megszerkesztett lista alapján.

A házszentelés a találkozás ünnepe, ami egy fizikai találkozás a pap és
a család között, valamint lelki találkozás – az Istennel való találkozás.

Amikor egy nagyon egyszerû liturgia alapján megtörténik a házszentelés,
akkor ez a figyelmünket arra irányítja, hogy Isten különös módon itt van,
hogy szeretne velünk lenni, örömeinkben, kétségeinkben, szorongásainkban
egyaránt. Az áldással tudatosítjuk, hogy az Istent otthonunkba is be szeretnénk
engedni, lakásunkat ünneplõbe öltöztetjük és az asztalon fehér terítõvel, égõ
gyertyával fogadjuk az áldást.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a hívek nagylelkûségét, szeretetét amivel
fogadtak bennünket.

Kribus Mónika kántornõ

2 0 2 0

A fõoltár
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Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus

Budapest, 2020. szeptember 13–20.
„Minden forrásom belõled fakad”

Zsolt 87,7

A barátság szentsége
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre
Az utolsó vacsorán elhangzik Jézusnak ez a parancsa is, ami ismétlésre
szólítja fel a tanítványokat. Szükség is volt erre a parancsra, mert e nélkül
a tanítványok aligha merték volna Jézus szavait és gesztusait megismételni.
Egy vallásos zsidó ember számára döbbenetes és abszurd volt, amit Jézus
mondott: egyétek a testemet, igyátok a véremet. Ott és akkor biztosan nem
értették ezt – ahogy a lábmosás gesztusát sem („Amit teszek, azt te most nem
érted, de majd késõbb meg fogod érteni”, Jn 13,7). Mégis Jézus feltámadása
és a Szentlélek kiáradása után az apostolok megismételték a „kenyértörést”,
és ez azóta is folyamatosan történik az Egyház életében. Bár nem teljes a
keresztény felekezetek között az egység, mégis van valami közös: az Úrvacsorát,
az Eucharisztiát, a Szentmisét, mindnyájan Jézus utolsó vacsorán mondott
szavaiból, az „ezt cselekedjétek” parancsból eredeztetjük. De mire is vonatkozik
ez az „ezt cselekedjétek”? Nagyon leszûkített értelmezés lenne, ha csak azt
mondanánk, hogy csak egy rituális utasításról van szó, ami az utolsó vacsorán
elhangzott szavak puszta ismétlésében merül ki. Az a vacsora egy baráti
közösség ünnepi együttléte volt, ahol Jézus egész lényét megosztotta, átadta,
rábízta barátaira és azt mondta „ezt tegyétek”, vagyis azt, amit Õ tett:
szeretetbõl életét adta barátaiért.

Eucharisztia, mint a barátság szentsége
Mi következik ebbõl az életünkre és arra a módra, ahogy megéljük az
Eucharisztiát?
Az elsõ az, hogy ahogy akkor, úgy most is Õ az, aki ezt a vacsorát rendezi,
Jézus a Házigazda. Nem mi csináljuk a szentmisét, nem mi rendezzük, nem
mi vagyunk a fõszereplõi sem, hanem Õ. Õ az, aki vár minket Házigazdaként
és igazi barátként. Õ ma is vágyik arra, hogy feltárja titkait elõttünk, és bízik
bennünk, ránk akarja bízni újból egészen önmagát. Misére nem azért megyünk
pusztán, mert parancsolt dolog, hanem mert Õ hívott meg bennünket, a
Barátunk vár ránk. Õ tényleg ott lesz, „ez az én testem” – ma is, éppúgy,
mint kétezer éve. Jézus hûséges, benne nincs: „esetleg”, „talán”, „most nincs
kedvem”, nincs „megváltoztak az érzelmeim irántad”, „csalódtam benned
ezért ma nem jövök”. Nem! Õ minden alkalommal eljön, minden alkalommal
beleadja önmagát ebbe a kapcsolatba. Õ valóban a hûséges barát, akire
mindig lehet számítani, aki nem vonja vissza ígéretét. A mi hûtlenségünk
sem tántorítja el attól, hogy közénk jöjjön és nekünk adja önmagát.

(Befejezõ rész)
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Forrás: jezsuita.blog.hu

Az Eucharisztiában Õ vár ránk, aki ismer minket. Aki elõtt nem kell
rejtõzködnünk, aki elõtt nincs mit szégyellenünk. Mindaz, amit igazi, mély
emberi barátságban átéltünk már, vagy amire olyannyira vágyunk, hogy
megvalósuljon végre az életünkben, elõképe lehet annak, hogy milyen az a
kapcsolat, amire Õ hív bennünket. Jézus tud titkot tartani, Õ sosem hagy
el. Vele megoszthatom örömeimet és bánatomat. Kimondhatom neki
félelmeimet, elmesélhetem ügyeimet. Nem fog unatkozni. Neki fontos vagyok.
Benne biztos támaszt találhatok. Hadd jegyezzem meg, hogy nagyon nagy
áldás, ha életünk részévé lesz a szentséglátogatás, és a szentségimádás szokása.
A Jézussal való barátság egészen kiváltságos lehetõségei rejlenek itt.
Aquinói Szent Tamás az Eucharisztiáról szóló egyik magyarázatában említi
(vö. Summa III, q75 a1), hogy a barátság sajátos vonása, hogy a barátok
együtt legyenek és ezért Krisztus irántunk való szeretetéhez is nagyon megfelelõ,
hogy a testi jelenlétével is mellettünk legyen a földi életünk zarándokútján.
Ha Jézus baráti közösség keretében osztotta meg önmagát, és azt mondta,
hogy „ezt cselekedjétek”, akkor ebben ott van az is, hogy dolgoznunk kell
azért, hogy az a csoport ahol az Eucharisztiát ünnepeljük, az valódi közösséggé
váljon. A zsinat utáni liturgikus megújulásnak egyik fontos eleme, hogy
sokkal erõsebb lett a közösség aktív részvételének hangsúlya az ünneplésben.
Az új építésû templomokban is jobban érvényesül az, hogy az oltár, azaz
Jézus körül gyûlünk össze, ugyanakkor egymáshoz is kapcsolódunk. Olyan
fura ezzel szemben olykor, amikor elöl a pap aztán néhány hívõ lehetõleg
egymástól legtávolabbi ponton üldögél a mise alatt a templomban. Mit is
mutat ez a térbeli elrendezõdés? Tapasztalom, hogy kamasz fiatalok is
mennyire másképp élik meg a szentmisét, amikor osztálymise keretében az
oltár körül lehetnek, közösségként vesznek részt az Eucharisztián, vagy amikor
hátsó sorokban ülnek egy nagy templomban szanaszét, ahol aztán állandóan
fegyelmezni is kell õket, hogy viselkedjenek már normálisan. Nyilván így is
lehetne figyelni és aktívan bekapcsolódni a misébe, de valljuk meg, mennyivel
könnyebb, ha a külsõ keretek is ráhangolnak erre! Persze itt nem elsõsorban
az ülésrend, ami a meghatározó, hanem a jelenlévõk közti kapcsolat. A
közösség építése, a hívek közti kapcsolatok segítése, egységük gondozása,
barátságok katalizálása a lelkipásztor számára nem valami szabadon választható
szociális tevékenység, hanem olyan aktivitás, ami az Eucharisztia lényegébõl
következik, része az „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” parancsnak.
Ezért tartom fontosnak például iskolai lelkinapoknál is, hogy sok olyan
elemet vigyünk bele, ami segíti a diákok közti közösség építését. Egész más
egy ilyen csoportnak misézni, mint egy olyan társaságnak, akiket csak betereltek
a kötelezõ misehallgatásra. A mise nem a csengõnél kezdõdik, hanem sokkal
elõbb, ahogy nem is végzõdik az áldással, hanem hatásában folytatódik.

Összességében az Eucharisztiát Jézussal és egymással való barátság szentségének
is lehet tekinteni. Ha hittel éljük meg, akkor nem csak jelzi, hanem el is
mélyíti, erõsíti ezt a barátságot.
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Februári hirdetések

A havilapot szerkeszti a Nagyvárad-Újvárosi Szent László Római Katolikus Plébánia.
410209 Nagyvárad, Primãriei utca 9. Telefon: 0259/431-652. www.szentlaszloplebania.ro

facebook: Nagyvárad-Újvárosi-Szent-László-Római-Katolikus-Plébánia
Készült a nagyváradi Litera Print nyomdában.

Évk. 4. vas. – febr. 2.: Szof 2,3,3.12-13 – 1 Kor 26-31 – Mt 5,1-12a
Évk. 5. vas. – febr. 9.: Iz 58,7-10 – 1Kor 2,1-5 – Mt 5,13-16
Évk. 6. vas. – febr. 16.: Sirák 15,15-20 – 1Kor 2,6-10 – Mt 5,17-37
Évk. 7. vas. – febr. 23.: Lev 19,1-2.17-18 – 1 Kor 3,16-23 – Mt 5,38-48
HAMVAZÓSZERDA – febr. 26.: Joel 2,12-18 – 2Kor 5,20-6,2 –

Mt 6,1-6.16-18

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

• Február 11-én, kedden délután 5-kor szentmise a templomunkban. A
betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása.

• A Házasság Hete rendezvénysorozat keretében a következõ rendezvényekre
hívjuk az érdeklõdõket: február 14-én, péntek este 19.00–21.00 óra között
a Szent László Római Katolikus Líceumban egy vacsorára várják a házaso-
kat, amelynek mottója A szerelem íze – tápláld a kapcsoladat! Elegáns, gyertya-
fényes vacsorára hívják a párokat, ahol a menük mellé közös élményeket
fõzünk ki, sok sok meglepetéssel! Fontos: A vacsora elõzõ regisztrációhoz
kötött, jelentkezni a plébániákon vagy a 0770-102-113-as telefonszámon
lehet.
Február 15-én, szombaton 18.00 órakor a Szent László Római Katolikus
Líceum kápolnájában a Házaspárok útja – Szereled? Szereljük! Az élet bölcsõjének,
a házasságnak az útja cím alatt tartanak különleges estét. A házasságápolás
egyik szép módja lehet, ha a párok részt vesznek ezen az alkalmon és
átbeszélik a már közösen megtett útjukat, az átélt örömöket, nehézségeket,
áttekintik a rájuk váró feladatokat, és rápillantanak a mai élethelyzetük
legfontosabb kihívásaira.
A harmadik program az egész egyházmegyére kiterjed, mégpedig február
16-án a plébániákon: a szentmise közös megünneplése után a plébánosok
megáldják a házaspárokat, akik megújíthatják házassági fogadalmukat.

• Utolsó útjára kísértük január 4-én † Fele Zsigmond, 6-án † Elidesz Lajos,
15-én † Tarr (szül. Varga) Erzsébet, 17-én † Tóth Lajos, 23-án † Kiss (szül.
Balogh) Anikó Magdolna, 27-én † Jakab (szül. Henn) Margit testvéreinket.


