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„Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak”
A mai evangéliumi történet nagyon közel áll hozzánk. Habár
Jézus ezeket a szavakat csaknem 2000 éve mondta, még ma is nagyon
időszerűek. Az intéző, akiről szó van az evangéliumban, a mai
nyelvhasználatban menedzsernek vagy adóbehajtónak felel meg. Nem
jól végezte a munkáját, ezért a főnöke az tervezte, hogy elbocsátja.
Semmi máshoz nem értett, csak a pénzhez, nagyon jó üzletember volt.
Barátai nem voltak, a munkájából kifolyólag csak ellenségei. Tisztában
volt azzal, hogy ha az ura elbocsátja, nincs kihez forduljon, közvetlen
veszélybe kerül a megélhetése. Az intéző azonban okos volt, talpraesett, gondolkodott, nem várt ölte tett kézzel, hogy majd a problémák
önmaguktól megoldódnak. Féltette az állását, de mivel tudta, hogy az
uránál már nem maradhat, máshoz viszont nem értett, az ura adósainál
keresett oltalmat. Egyedi ötlete támadt: elengedte az adósságuk egy
részét és ezzel elnyerte az adósok bizalmát. Az egykori ellenségek
barátok lettek.
Az evangélium arról már kimondottan nem szól, de feltételezhetjük, hogy az úr végül megtartotta az intézőt, mivel megdicsérte
leleményességét és okos cselekedetét. Persze nem az igazságtalanságot dicséri, amellyel az urát valójában megkárosította, hanem azt,
hogy feltalálta magát.
Az Úr Jézus mai igéje arra figyelmeztet, hogy a földi javakat
lelki okossággal használjuk, mert így az örök üdvösségre vezetnek.

Történt, hogy halászat közben a nyílt tengeren nagy vihar
lepte meg a halászokat. Azok úgy megijedtek, hogy eldobták az
evezőlapátokat, térdre borultak, összekulcsolt kezüket az ég felé emelték és segítségért esedeztek. De a hajó csak egyre jobban távolodott a
parttól. A szél nyílt tengerre sodorta. Ekkor az öreg halász megszólalt:
„Ti eldobtátok az evezőket? Imádkozni és minden erőtökkel a parthoz
evezni! Ez egybe tartozik”.
A tapasztalt halász megértette és élte azt a bölcsességet, mely
szerint mindent úgy kell tennünk, mintha minden csak a munkánktól,
igyekezetünktől függne, de úgy kell bíznunk az Úrban és imádkoznunk, mintha minden csak ettől függne.
„Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak” – mondja
Jézus. Az ember sem dönthet a jó és egyben a rossz mellett. Ezek
az ellenpólusok kizárják egymást. Ha az Úr mellett döntünk, ő megkívánja, hogy teljesen, egészen életünkkel hozzá tartozzunk. Ne keressünk magunknak kibúvókat, ne biztosítsunk magunknak valami
hátsó kiskapukat, hogy szükség esetén vissza tudjunk lépni, hanem
teljesen bízzuk rá magunkat a Szentlélek vezetésére, mert ebben a
„játékban” minden vagy semmi a tét.
Ne halogassuk a döntést. Döntsünk itt és most: jobbra vagy
balra indulunk. Ez esetben az arany középút nem létezik.
									
Lépes Lóránt

A hét szentjei
Pietrelcinai Szent Pio
szerzetes
Ünnepe: szeptember 23.
Pió atya a nagyhírű gyóntató, aki Istenhez vonzotta sebeivel és életáldoztával
az embereket. Isten akaratát kereste és
teljesítette élete minden napján. Erősödjön
meg hitünk, hogy a bűnbánat nem megaláz,
hanem sokkal inkább felemel bennünket.
1887-ben született. Kapucinus szerzetes lett, 1910-ben szentelték pappá.
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Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. Kiváló gyóntató. 1968ban halt meg S. Giovanni Rotondoban. II. János Pál pápa 2002-ben
avatta szentté Rómában a világ minden tájáról összegyűlt hívek
jelenlétében.
Isten az örök bölcsesség. Ő tanít bennünket a jóra, erősít
meg, adja fényét, hogy világítsunk. Nyitott szívvel állunk Isten elé,
hogy hallgassuk szavát, és tanúságot tehessünk szeretetéről.

•

SZENT GELLÉRT
Szeptember 24.
*Velence (Itália), 980 körül +Buda, 1046. szeptember 24.
Szentünk azoknak a sorába tartozik, akik nem hazánk földjén látták meg a napvilágot, de életük, működésük és haláluk ide
kapcsolja őket. Velence volt a szülőföldje, az a lagúnák szabdalta
szigetföld, amelynek első lakói a helyi hagyomány szerint Attila
hunjai elől menekültek ide a szárazföld városaiból és falvaiból.
Öt éves volt, amikor szülei -- apját Sagredo Gellértnek hívták -áteveztek vele a Szent Márk-székesegyházzal átellenben lévő San
Giorgio-szigetre. Úgy látszott ugyanis, hogy György nevű kisfiúk
(Szent György napján született, ezért kapta a keresztségben ezt
a nevet) nem marad életben. Fogadalmat tettek, hogy ha a gyermek a sziget bencés szerzeteseinek imájára meggyógyul, Istennek
szentelik az életét, és mindjárt a monostorban hagyják. A gyermek
fölgyógyult, ott maradt, és fokozatosan bevezették őt a kor szellemi
és a Szent Benedek rend lelki életébe, fegyelmébe. 15 éves lehetett,
amikor édesapja Jézus iránti szeretetből szentföldi zarándoklatra
indult. Társaival együtt elérte Palesztina partjait, ahol rabló arabok támadták meg őket. Csatára került a sor, s bár a támadókat
megfutamították, édesapja holtan maradt a csatatéren. Így teljesült
az a vágya, miszerint abban a földben szeretne pihenni, amelyet a
Megváltó vére öntözött... Az ő emlékére vette föl az ifjú György
a Gellért nevet. Nem sokkal később az édesanyját is elvesztette, a
San Giorgio monostor sírboltjába temették el.
Huszonöt éves korában rendtársai őt tették meg a monostor
perjeljévé, majd Vilmos apát javaslatára, tudásának elmélyítése végett, másodmagával Bolognába küldték, hogy később elfoglalhassa
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a kolostori iskola egyik tanári posztját. 32 évesen tért vissza a Szent
György szigeti monostorba, de nem sokáig tanított, mert Vilmos
apát halála után őt választották meg szerzetestársai apátnak. Talán
édesapja emléke vagy a hithirdetés vágya késztette arra, hogy 3 év
múltán lemondjon apáti tisztéről és a Szentföldre induljon.
1015 február vége felé szállt hajóra két társával, hogy Zárába (ma: Zadar) jusson, s onnan továbbhajózzék Palesztina felé.
De a kitört tengeri vihar miatt Isztria partjai felé sodródtak. Ott
a Parenzo (ma Porec) melletti Szent András-sziget kikötőjében
vetettek horgonyt, és a sziget bencés monostorában találtak menedéket. A több hétre elhúzódott kényszerpihenő közben Gellértnek
nem egyszer nyílt alkalma, hogy megbeszélje útitervét az ugyancsak ott időző Razina, más nevén Gaudentius pannonhalmi apáttal, aki szerette volna
őt megnyerni magyarországi kolostoralapítási és térítői tervének. Gellért azzal a nem
titkolt szándékkal engedett unszolásának,
hogy Magyarországon keresztül könnyebben eljuthat majd a Szentföldre. Átkelvén
a part menti hegyláncokon, majd a Dráván,
1015. május 3-án érkeznek Pécsre, Mór
püspökhöz. Vele és Asztrik pécsváradi
apáttal onnan Székesfehérvárra, István
királyhoz mennek. Nagyboldogasszony
napján járul Gellért a király elé, és találkozásuk hatására István
meghívja őt Imre fiának nevelőjéül. Nyolc éves volt ekkor Imre,
és szentünk 7 évig nevelte az esztergomi királyi palotában. Tanítványának életszentsége tanúsítja, hogy nevelő, oktató munkája nem
veszett kárba!
Ezután következtek a bakonybéli remeteség évei. A monostor
melletti erdei kunyhóban tudott leginkább elmélkedni és dolgozni.
Ekkor írta szentírásmagyarázó munkáit, többek között a Zsidókhoz
írt levélhez és Szent János apostol I. leveléhez. Kár, hogy e munkái
mind elvesztek. Kb. 1028-ig örülhetett a monostor csendjének és
erdei magányának. Ajtony vezér legyőzése után Szent István hívatta, hogy rábízza a Maros menti egyházmegye megszervezését.
Ajtony annak idején a bizánci császárság szomszédjaként görög
szertartás szerint vette föl a keresztséget, s telepített Marosvárra
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néhány görög szerzetest. Csanád vezér ostroma után ugyan elmenekültek, de pl. Oroszlámoson még a 13. sz. elején is voltak.
Gellért az egyházszervezést azzal kezdte, hogy fölosztotta az
egyházmegye területét 7 főesperességre,
s ezek élére a magával hozott papok
közül azokat állította, akik tudtak magyarul. Majd a papi utánpótlás biztosítására
káptalani iskolát szervezett, végül templomokat építtetett, köztük a székesegyházat és a bencés monostor Boldogságos Szűz oltalmába ajánlott templomát.
Tevékenységét a szent életű király
bőkezűen támogatta. E tekintetben, de
más, sorsdöntőbb szempontból is, végzetes fordulatot jelentett a király halála
1038- ban. Hiába volt az új király, Péter
velencei, akárcsak Gellért, az uralkodáshoz és a magyarság megnyeréséhez nem értett. Idegenpártolása miatt nemzeti forradalom űzte
el őt a trónról. Utóda, Aba Sámuel sem vitte sokra. Zsarnoksága
miatt 1043-ban a koronát és a húsvét megünneplését is megtagadta
tőle Gellért. A fölfordulásnak ezen évei készítik elő vértanúságát is.
Ha arra gondolunk, hogy a csanádi püspök e vérzivataros években
hittudományos munkákat írt, rádöbbenhetünk, hogy semmiképpen
sem kereste a vértanúságot, hanem inkább csak elfogadta azt.
1046 szeptemberében a lengyelországi száműzetésből
hazatérő Vászoly fiak, Endre és Levente fogadására igyekezett
püspöktársaival, Böddel és Benetával együtt. Mivel
a hercegek még nem érkeztek meg Székesfehérvárra,
továbbutazik Diósdig. Az éjjelt itt töltvén, reggel a
Szent Szabina-templomban mondott miséje közben
látomása volt közelgő vértanúságukról. Az ún. pesti
révhez közeledve Vatha pogány lázadói kőzáporral
törtek rájuk. Kiráncigálták Gellértet a szekeréből,
hozzákötötték egy kordéhoz, és a később róla elnevezett Kelenhegy szikláiról a mély-be taszították.
Holttestét ideiglenesen a pesti Boldogasszony-templomban (a mai
Belvárosi Főplébániatemplomban) temették el, később átszállították
Csanádra. Szentté avatása Szent László királysága idején történt.
„hogy egyek legyenek”				
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Vallomások a hitről a Hit évében…
A hit és a család
A család az a legkisebb közösség, melynek tagjait egyrészt
házassági kötelék, másrészt pedig gyermek-szülő kapcsolat fűz
egymáshoz.
A keresztény szülők számára természetes, hogy gyermekeiket
megkeresztelik és ugyanerre az öntudatos hitre nevelik. A gyermekek
kiskoruktól kezdve természetesen sajátítják el a keresztény magatartás elemeit a mindennapi életben és egyben megszerzik az alapvető
vallási ismereteket. A kisgyermek vallásos magatartása olyan, mint a
családjáé. Ha a szülők rendszeresen járnak templomba szentmisére a
gyermek is szívesen elmegy velük és testvéreivel. Imádságos életét a
közös családi imádság alapozza meg. Ha a gyermek látja, hogy szülei
rendszeresen imádkoznak, akkor ebbe ő is igyekszik bekapcsolódni,
megtanulja a leggyakoribb imádságokat, esetleg kialakulnak a saját
szavaival megfogalmazott imádságai is.
A szülőknek ügyelniük kell arra, hogy az ima ne gépies szövegmondássá váljék, hanem az ima valóban Jézussal való beszélgetés
legyen. Továbbá meg kell tanítani a gyermeket arra is, hogy ne csak
kérjenek az imádságban, hanem megtanuljanak hálát adni Istennek
azért, hogy meghallgatta kérésüket és segítségükre volt. Fontos lenne
a család vallásos életének az otthoni, családi körben történő ünneplés:
karácsonykor, húsvétkor, kereszteléskor stb. Az ünneplésnek akkor
van értelme, ha van mondanivalója (ének, szentírásolvasás stb.) és megfelelő
ünnepi hangulatban fogyasszuk el a közös ebédet,
vacsorát (égő gyertya, virág
stb.).
Az egyház szót
emel a család és a házasság
érdekében, mert védelmezni és erősíteni akarja a
teljesebb életnek, az em6				

ber személyes kibontakozásának, boldogulásának egyik legfontosabb
színterét. A Szentszék által kiadott Családjogi Charta (1983) 2013-ban
ünnepli kiadásának 30 éves évfordulóját, amely a családok védelmében keletkezett.
Mit is tehetnénk annak érdekében, hogy keresztény családjaink megmaradjanak? A választ II. Boldog János Pál pápa szavaiban
találjuk meg: „ Az együtt imádkozó család együtt marad…”
		

(Pfeiferlik Annamária)

Forrás:
Dr. Rédly Elemér, Kateketika
A boldogabb családokért!, A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele

Bemutatkozunk
A Mária Légió mozgalomról
A Mária Légió egy katolikus, világi mozgalom, az apostolkodás közösségi és szervezeti formája. Minden lelki gondozási
munkát elvégez. Nem foglakozik azonban anyagi segítségnyújtással,
pénzgyűjtéssel és politikával. Hogyan alakult ki?
Írországban, Dublinban 1921. szeptember 7-én,
Szűz Mária születésnapjának előestéjén Frank
Duff vezetésével alapította néhány személy, akik
valami nagyot akartak tenni Jézusért. Az alapítók
az Egyház arcát szemlélve, a Római Birodalom
hadseregének nevét és kifejezéseit alkalmazták magukra. A Mária Légió serege és fegyverei
azonban nem e világból valók. Az alapítástól eltelt
időszakban Földünk minden részén elterjedt ez a
katolikus világi lelkiségi mozgalom. Jelenleg 191 országban van jelen,
több; mint 3 millió aktív taggal és több mint 10 milió ún. segédimádkozóval. Az alapító, Frank Duff boldoggáavatási eljárása folyamatban
van. A Mária Légiót az elmélyülést kereső, hitüket megélni és továbbadni kívánó emberek hozták létre. A mozgalom lényege a felismerés:
„ahogy Mária adta a világnak Jézust, úgy kell nekünk is mindennnap
„hogy egyek legyenek”				

		

7

megmutatnunk Őt az embereknek”.
		
„Per Mariam ad Jesum” — Jézushoz a legrövidebb út Mária által vezet!
Óriási lehetőség és nagy megtiszteltetés az
Istenanya vezetése és oltalma alatt Szent
Fiának uralmáért cselekedni. Ahogy Mária
adta a világnak Jézust, nekünk is úgy kell Őt
mindennap életünkkel tanúsítanunk! Jézust
adni az embereknek!
		
A Szűzanya tisztelői kerülik a
bűnt, s megpróbálják elsajátítani fő erényeit.
Ezek: a mélységes alázatosság, az élő hit,
a tökéletes engedelmesség, az állandó ima,
mindenirányú önmegtagadás, szeplőtelen
tisztaság, égő szeretet, hősies türelem, angyali szelídség, isteni bölcsesség.
A Mária Légió célja az Egyház feladataiban való
közreműködéssel az örömhír hirdetése és elterjesztése, valamint Isten
dicsőítése a tagok megszentelődése által. Engedelmesség a krisztusi
megbízatásban: „Menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek”. (Mk 16,15)
A keresztségben mindannyian küldetést kaptunk, a bérmálásban pedig megerősítést. E küldetésünkre akkor ígéretet tettünk. Tehát
az Egyház megújulásában való tevékeny részvétel feladatunk és kötelességünk.
Tudjuk, hogy ez a világ elmúlik, és hogy az emberi lélek örök
életű. Ebből követezik, hogy egyetlen lélek is többet ér, mint az egész
anyagi világ! Lehet-e a lélek megmentésénél szentebb és fontosabb
feladatunk?
A 20. Században több pápa is kifejezte állásfoglalását a Máia
Légióról. XI. Piusz: „Különleges áldásunkat adjuk a csodálatos és
szent ügyre, a Mária Légióra. Imádkozom értetek, hogy még nagyobb
buzgósággal gyakorolhassátok a megkezdett apostolkodást imában
és tettben egyaránt“. XII. Piusz: „Őszentsége az évek folyamán atyai
érdeklődéssel követte a Mária Légió fejlődését; óriási mértékben
növekedett Mária azon odaadó és bátor híveinek serege, akik a gonosz
hatalma ellen küzdenek a mai világban; a pápa Önökkel együtt örül,
hogy már a világ mind a négy sarkán kitűzve látja a Légió zászla8				
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ját.” XXIII. János: „A Mária Légió a katolikus egyház igazi arculatát
jeleníti meg.“ VI. Pál: „A Mária Légió szelleme valóban tagjai mély,
bensőséges életében találja bőséges táplálékát, valamint fegyelmükben, a felebaráti üdvösségért vállalt odaadásukban, az egyház iránti
rendíthetetlen hűségükben.“ VI. Pál pápa meghívta Frank Duffot
Rómába, hogy megfigyelőként vegyen rószt a II. Vatikáni Zsinaton.
Ezzel kívánta elismerni és megerősíteni Frank Duff apostoli téren végzett hatalmas munkáját. II. János Pál: „A Ti világi hivatásotokra —
hogy Isten népének kovásza legyetek, keresztény buzdítás a mai világban, hogy összekötőkapcsot alkossatok a papság és a hívek között — a
legnagyobb mértékben szükség van.”
Mária Légiónak lehetünk imádkozó tagjai, vagy aktívan dolgozó, apostolkodó tagjai. Utóbbiak a lelkiatya vezetésével hetente
összejönnek, imádkoznak, s megbeszélik a következő heti munkafeladatokat.
Egyházközségünkben is évek óta jelen van a Mária Légió
mozgalom. Összejöveteleinket minden héten szerdán 9.45 órai kezdettel tartjuk a plébánia épületében. Aki szeretne egy katolikus közösségben Jézusért a rászorulóknak segítséget adni, csatlakozzon bátran
hozzánk!
-Péter atya- keszegfalusi plébános

Lisieux-i Kis Szent Teréz imája a papokért
Jézus, örök főpap! Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved
oltalmában, ahol senki sem árthat nekik. Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent testedet.
Őrizd meg tisztán ajkukat, mellyel kimondják az átváltozás
szavait Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket,
melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít. Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őket a világ
mételyétől. A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt add
meg nekik a lelkeket átváltoztató erőt is. Áldd meg munkájukat bő
terméssel és ajándékozd nekik egykor az örök élet koronáját. Amen.
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Heti liturgikus naptár
22. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
(Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
Ám 8,4-7; Zs 112; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13
Megesküdött az Úr: sohasem felejtem el tetteiket
23. hétfő: PIETRELCINAI SZENT PIO
(Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz)
Ezd 1,1-6; Zs 125; Lk 8,16-18
Mindnyájuk lelkét arra indította Isten, hogy építsék fel az Úr házát
24. kedd: SZENT GELLÉRT (ünnep)
(Szent Bőd, Beszteréd és Beneta)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
25. szerda
Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8; Lk 9,1-6
Szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el
bennünket
26. csütörtök
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus)
Agg 1,1-8; Zs 149; Lk 9,7-9
Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek - mondja az Úr
27. péntek: PÁLI SZENT VINCE
Agg 1,15b - 2,9; Zs 42; Lk 9,18-22
Jeruzsálemet én magam oltalmazom, és ott leszek benne
dicsőségesen
28. szombat
(Szent Vencel, Szent Lióba, Ruiz Szent Lőrinc és vértanútársai)
Zak 2,5-9a.14-15a; Jer 31,10-13; Lk 9,43b-45
Így szól az Úr: jövök már, és itt fogok lakni
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Hirdetések
A Szent Anna kegytárgyüzlet tulajdonosa meghívja az
érdeklődőket az üzlet ünnepélyes megnyitására, ami 2013. szeptember
25-re, szerdára van tervezve. A megnyitó 16.30 órai kezdettel történik.
Hirdetjük a kedves híveknek, hogy 2013. október 12-én, szombaton, Máriavölgyben a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából
zarándoklatra kerül sor. Városunkból is szeretnénk egy autóbusznyi
hívővel részt venni a zarándoklaton. Kérjük az érdeklődő híveket, hogy
részvételi szándékukat jelezzék Kacz Jankánál a 0904 515 451-es, vagy
Nagy Péternél a 0917 063 210-es telefonszámon.
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy 2013. szeptember 29-én, azaz
jövő vasárnap, az őrsújfalui templomban a 9:30 órakor kezdődő szentmise keretében a Hajdúböszörmény-i Városi és Pedagóguskórus fog
énekelni.
Ugyancsak jövő vasárnap a 11:00 órai szentmise keretében, a
Szent András plébánia-templomban, a Körkép Vegyeskar Újfehértóról
(Szabolcs-Szatmár megye) gazdagítja énekével a liturgikus cselekményt.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt héten 120.- EUR-val gyarapodott.
Így az év kezdete óta 10 735.- EUR-t tesz ki. Közösen örülhetünk a
munkálatok alakulásának, s remélhetőleg további anyagi áldozatainknak köszönhetően az elvégzett munka eredményének is. Isten fizesse
meg az adakozók nagylelkűségét!

„hogy egyek legyenek”				
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A szentmisék rendje

2013. szeptember 22 – 29.

IX.
23.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

7:00
8:00
18:00

IX.
24.
Streda – Szerda

8:00
10:00
18:00

IX.
25.

7:00
8:00
9:00
18:00

8:00
18:00
18:00

Štvrtok – Csütörtök 8:00
18:00

slovenská
magyar
magyar
magyar
magyar
slovenská

magyar
slovenská
magyar

magyar
slovenská

slovenská
magyar
magyar
magyar

Piatok – Péntek

7:00
8:00
17:00
18:00

IX.
26.
IX.
27
Sobota – Szombat

slovenská
magyar
slovenská
magyar

IX.
28.

magyar
slovenská
magyar
magyar
26. NEDEĽA
CEZ ROK

8:00
9:00
11:00
18:00
IX.
29.

ÉVKÖZI
26. VASÁRNAP

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Sv. Jozef
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

Za živú rodinu
Élő Gáborért
† István

† Szülők: István és Sarolta
Na úmysel
† Klára a Dominik

Na úmysel
† András, Mária és szülők
Élő lelkiatyáért
† Ferenc, Vlasta, Tibor, Ferenc

† Németh Károly (3.évf.)
† Jozef, Mária a Marián

Za farnosť
Papokért
Na úmysel
† Rizdorfer szülők és testvérek

† Nándor (2. évf.)
† Rodičia
† László és Margit

† Bartal nagyszülők
† Michal a Paulína
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára

„hogy egyek legyenek”
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