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ne féljetek,
b á t r a n 
higgyetek!

Közösségépítés és szeretet-szolgálat 
szentsége a házasság.

1. A BIBLIA A HÁZASSÁGRÓL
ÓSZÖVETSÉG
„Nem jó az embernek egyedül lennie! 

Alkotok mellé segítőtársat!”  (Ter 2,18) – A 
házasság Isten alkotása, ezért nemcsak 
emberi, hanem szent szövetség is!

„Azután az Úristen az emberből kivett 
oldalcsontból megalkotta az asszonyt.” (Ter 
2,22) Együtt alkotnak egy egészet. Egy-
mást tiszta szívből szeressék! (Vö. Szent 
Ágoston – Asszony helye a férfi szívénél)

„És az emberhez vezette.” (Ter 2,22) - 
A házastárs Isten ajándéka! Az ajándékot 
megköszöni az ember, örül annak, vigyáz 
rá! Milyen fontos ez a házasságban!

ÚJSZÖVETSÉG
„Amit Isten egybekötött, azt ember 

szét ne válassza!” (Mt 19,6) – Jézus életre 
szólónak, felbonthatatlannak mondja a 
házasságot!

„Elhagyja az ember atyját és anyját, 
feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy 
ember lesz. Nagy titok ez! Én Krisztusra 
és az Egyházra vonatkoztatom.” (Ef 5) – A 
házastársak szeretetének mintája Krisztus 
Egyház iránti szeretete! SZABAD, TEL-
JES, HŰSÉGES, GYÜMÖLCSÖZŐ

2. A HÁZASSÁG HATÁSAI
Isten kegyelmet ad a feleknek a szent-

ség által, hogy „miniegyházként” éljenek: 
vagyis szeressék egymást, s életük közép-
pontjában Isten álljon. A szentség által a 
házastárs a Szentháromság képmásává 
lesz (szeretetközösség, életadás).

Céljai: A házastársak szövetsége a sze-
retetközösség megélésére (coniugium) és 
az élet átadására (matrimonium) irányul.

3. A HÁZASSÁG TEOLÓGIÁJA
A házastársi szeretet és élet bensősé-

ges közössége, melyet a Teremtő alapított 
és törvényeivel körülvett, a házassági szö-
vetség, azaz a visszavonhatatlan személyes 
beleegyezés által jön létre. Így az emberi 
tettből, mellyel a házastársak kölcsönösen 
átadják és elfogadják egymást, Isten ren-
deléséből szilárd intézmény keletkezik a 

társadalom színe előtt is; ez a szent kötelék 
mind a házastársak és a gyermek, mind a 
társadalom javát tekintve nem az emberi 
szabad akarattól függ. (GS 48

Bensőséges élet- és szeretetközösség: 
a házasság a legszorosabb, legbensősége-
sebb emberi barátság.

Kizárólagos élet- és szeretetközösség: 
a 2 személy bensőséges közössége olyan, 
amely kizár mindenki mást. Ez teljes hű-
séget követel meg a házaspártól. Ez a ki-
zárólagosság lényeges a gyermekek java 
miatt is.

Felbonthatatlan élet- és szeretetkö-
zösség: a férj és feleség nem múló érzelem 
vagy csupán erotikus hajlam miatt köt 
szövetséget.

A házasság férfi és nő szövetsége: a 
nemek kiegészítik egymást a házasság lé-
nyege. Ezért lehetetlen az azonos neműek 
házasságának elismerése.

A házasság a férj és feleség javáért van: 
A férfi és a nő összeköti életét a házasság-
ban a maga javáért, a közös jóért, azért, 
hogy gazdagítsák egymást, s végső soron, 
hogy elnyerjék az üdvösséget. 

A házasság a gyermekek nemzésére és 
nevelésére irányuló közösség.

Cölibátus 
Minden ember hivatása, hogy férj és 

atya legyen. A pap menyasszonya Krisztus 
csodálatos menyasszonya, az Egyház.

Nehézségek
Megtérésre szoruló közösség. – A há-

zasságot emberek kötik. Ott van bennünk 
a jó és a rossz, az erő és a gyöngeség! Haj-
lam a szent életre és szeretetre, de a bűnre 
és az önzésre is! Ha az ember nem töké-
letes, akkor nincs tökéletes házasság sem! 
A házasság önmagától nem lehet, nem 
maradhat jó! Ápolni kell, időt szánni rá! 
Szükséges a szív megtérése!

A gonosz Isten, az élet, a szeretet el-
lensége! Támadja a házasságot, a családot! 
- A házasság és család a jó és rossz küz-
delmének, az élet és halál küzdelmének, 
a szeretet és szeretetlenség küzdelmének 
központjában áll. „Lelki harcot” vívunk 
(Ef 6,12)

Hogyan lesz Isten akarata szerinti 
a házasság? Ehhez fogni egymás kezét, 

de Jézus kezét! Ugyanakkor emeljük fel 
imádságban kezünket Istenhez a családo-
kért, családjainkért!

ISMERJÜK MEG A SZENTSÉGEKET!
A HÁZASSÁG SZENTSÉGE

Böjte Csaba 
A HÁZASSÁGRÓL

A boldog házasság és a boldog élet egyik 
titka, hogy az ember arra törekszik, hogy 
ajándékká váljon, és mindent, amit kapott, 
Isten szép ajándékaként megköszönjön.

 Nem szabadna magától értetődőnek 
lennie, hogy valakinek a szívét megnyerted, 
és most főz, mos, vasal rád, elrakja a szét-
dobált holmidat, hogy ápolt legyél, jól érezd 
magad. Köszönd meg neki! Hálát adhatsz 
azért is, ha társad meghallgat és megért, 
nyugtató, bátorító szavai írként hatnak a 
sebeidre. Ajándéklétedet Istennek megkö-
szönve továbbajándékozod, és hálából a má-
sik ember ajándékként önmagát adja neked.
Isten, bár nem kérted, a létbe hívott téged is, 
megajándékozott a teremtett világ csodála-
tos szépségével

Minden szép céllal, melyet dobogó 
szívvel felvállaltál és verejtékes munkával 
bevégeztél, minden kísértéssel, amit legyőz-
tél, minden könnycseppel, amit hullattál, 
önmagadat és e szép világot teremtetted 
tovább. Isten megajándékozott házastár-
saddal, hogy vándorlásod az örök cél felé 
szép legyen. Hidd el, minden, minden, amit 
adott, ajándék volt!

Mondd ki alázattal: hála mindenért!’
ÁMEN
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Vélemények a  
szinódus üléseiről

A szinódusi aulában elhangzott felszó-
lalások alapján már kivehetőek bizonyos 
tendenciák: a szinódusi atyák és a szabad 
véleménynyilvánítások, a vissza-visszatérő 
témák, ismétlések jelzik a hangsúlyokat.

Tudjuk, hogy a családszinódus mostani 
összejövetele elsősorban a helyzetfelmérést 

célozza, a jövő októberi második rendes 
szinódus fogalmaz meg elvi és gyakorlati 
javaslatokat a pápai buzdításhoz. Most főleg 
a lelkipásztori szempontokat, a konkrét fel-
adatokat tartják szem előtt.

Sokan figyelmeztettek arra, hogy a lelki-
pásztoroknak közel kell lenniük a különbö-
ző nehézségekkel küzdő házasokhoz, csalá-
dokhoz.

A konkrét problémák között a szentségi 
házasság után elvált, de polgárilag új házas-
ságot kötött hívők drámai helyzetével kü-
lönösen is sok felszólaló foglalkozott. Ilyen 
esetekben különbséget kell tenni a házastár-
sat elhagyó és az ártatlan fél között. A máso-
dik (polgári) házasságban élő hívő felek az 
Egyházhoz tartoznak, ha nem is járulhatnak 
a szentáldozáshoz: bűnbánattal, imádság-
gal, a szeretet gyakorlásával ahhoz a Test-
hez tartoznak, amelyet a feltámadt Krisztus 
Szentlelke éltet. Nem lehet szó az érvényesen 
megkötött házasság felbontásáról, azonban 
a semmisség kimondása valós feltételeinek 
megállapítása után az egyházi bíróság eljá-
rását meg kell gyorsítani. Ennek módozatait 
és a helyi püspökök feladatait e téren egy, a 
pápa által létrehozott bíróság dolgozza ki.

Adolfo Nicolás jezsuita generális, aki a 
Legfőbb Szerzetesi Elöljárók Uniója képvisele-
tében vesz részt a püspöki szinóduson, úgy fo-
galmazott: „A püspöki szinódus legnagyobb 
gyümölcse az lesz az egyház számára, hogy az 
egyház megtanulja meglátni, mi megy végbe 
az emberek életében és szívében, és nem csak 
arra kell koncentrálni, hogy hányan mennek 
vagy nem mennek szentmisére”.

A házasságról szólva hozzáteszi, hogy 
úgy kell beszélni róla, mint ahogy azt Szent 
Pál tette, mert ezt így kéri tőlünk Isten, 
mélyreható szeretettel.

Forrás: Vatikáni Rádió

A kereső ember
Az emberiség történetét végigkíséri a 

természetfeletti iránti érdeklődés, és az Isten 
utáni vágy. Tudatosan vagy tudat alatt talál-
kozni szeretnénk Istennel, vagy olyan helye-
ken járni, ahol rendkívüli esemény történt, 

melyet csak a hit által érthetünk meg. Az em-
ber hite a folytonos keresésben fejlődik, és tel-
jesedik ki. Az egyház zarándokútját járja a vi-
lág üldözései és Isten vigasztalásai közepette.

A zarándoklatok arra emlékeztetnek, hogy 
itt a földön úton vagyunk az ég felé. Kezdet-
től fogva különösen alkalmasak az imádság 
megújítására. A kegyhelyek az élő forrásaikat 
kereső zarándokok számára alkalmas helyek 
arra, hogy „mint Egyház” éljék át a keresztény 
imádság különböző formáit.(KEK 2691)

Kiemelkedő jelentőségű a Szentföldre irá-
nyuló zarándoklat „Jézus lábanyomában”, de 
a legtöbb kegyhelyet Mária-szeretetünk és az 
ő tisztelete hozta létre. Ezek a kegyhelyek né-
melyike nemzeti kegyhely rangra emelkedett. 
(Európában 22). Magyarországon a Mátrave-
rebély –Szentkút kapta ezt a rangot 2006-ban.

 Egyházközségünk zarándoklata 2014. ok-
tóber 5-én, a Magyarok Nagyasszonya ünne-
pén történt a felújított kegyhelyre. Három óra 
buszozás után a községtől 7 km-re tárult elénk 
az erdőkkel borított, hegyek övezte völgyben 
Szentkút, a katolikus egyház tisztelt és sze-
retett búcsújáró helye. A nap fő eseménye az 
ünnepélyes nagymise volt. A zarándokcso-
portok bevonulása után a misét celebráló pa-
pok hosszú sora következett a fő celebránssal, 
Nicolas Brouwet, Tarbes – Lourdes-i megyés-
püspökkel, aki először a Lourdesi-barlangot 

szentelte fel. A hatalmas téren félkörben állva, 
égő gyertyával a kézben meghatottan hallgat-
tuk szavait. A szentmise olasz nyelven folyt, 
a homiliánál francia nyelvre váltott a püspök 
úr, hiszen  az anyanyelvén árnyaltabban tudta 
magát kifejezni, jobban tudta közvetíteni gon-

dolatait. Az áldoztatásban sok pap vett részt, 
így a nagy tömeg ellenére gördülékenyen 
ment, és mindenkinek „személyes vendége” 
lehetett Jézus. A mise körmenettel ért véget. 
Némi szabadidő után litániával búcsúztunk 
a szentkúti szűzanyától, közbenjárásában bi-
zakodva, Isten irgalmas szeretetében remény-
kedve, hitünkben erősödve indultunk haza.

És megyünk életünk zarándokútján to-
vább, tovább Isten felé, a majdan boldog 
szinelátás reményében.

Búcsús ajándékként álljon itt legrégibb 
Mária-imádságunk története.

A legrégibb Máriához intézett imának, 
az „Oltalmad alá futunk, Istennek szent any-
ja!” kezdetű  imádságnak a legősibb szövegét 
egy III. vagy IV. századra tehető egyipto-
mi papiruszon találták meg, a Decius vagy 
Valeriánus-féle üldözés idején, és már a bi-
zánci kopt liturgiában is szerepelt.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent 
Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szük-
ségünk idején, hanem oltalmazz minden 
veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és 
áldott Szűz! Asszonyunk, közbenjárónk és 
szószólónk, engeszteld meg értünk szent Fi-
adat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass 
be minket szent Fiadnak! Amen
Viszontlátásra Szentkúti Szűzanya!

Lejegyezte: Marosi Emese

Október 7-én Rózsafüzér Királynőjének ünnepét, október 8-án Szűz Mária Magyarok 
Nagyasszonya, Magyarország Főpatrónája ünnepét üljük. E napokon a keresztény magya-
rok hálát adnak Istennek a tőle kapott történelmi küldetésért, s azért, hogy Szűz Máriában 
égi oltalmazót kaptunk. A Megtestesülés templom Rózsafüzér társulata ebből az alkalom-
ból zarándoklatot szervezett Mátraverebély- Szentkútra.

Október, Mária és  
a Rózsafüzér hónapja
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Minden év szeptember utolsó vasárnapján, 
van a Szentírás vasárnapja, amely most 
szeptember 28-ára esett. Ilyenkor Laci 
atya magasra emelve a Bibliát vonul végig 
a templom közepén az oltár felé, a sok szép 
fehér ruhás ministránssal és teszi kiemelt 
helyre a Szentírást. Ez így történik min-
den évben. Visszaemlékeztem egy ilyen 
eseményre 2008. szeptemberére, amikor 
nagyon megkönnyeztem ezt a felvonulást. 
Magas hangon szólalt meg az orgona, Ko-
vács Szilárd volt kántorunk énekelte:

„A Bibliát ha felnyitod,  
mily nagy csodát mutat neked!
Megnyílik benne fent az ég,  
s itt lent a szíved és szemed.
E drága könyv tükör neked,  
megláthatod te szívedet:
oly szennyes az, oly elveszett,  
de Jézus által új lehet.
Urunk szava te égi fény,  
ragyogj a  nagyvilágon át,
míg üdvözül ezernyi nép,  
s nap űzi szét az éjszakát.”

Köszönöm Istennek és általa Laci atyának, 
hogy vannak bibliaórák, mely tükör lehet 
számomra. Ezek az órák mindig 
tudnak újat adni és megtanítanak a 
bibliaórák fontosságára. Úgyszintén 
az évek óta működő házi bibliaóránk 
is. Nagyon fontos számomra a Biblia, 
mert Isten szava hozzám. Megtanul-
tam belőle, mennyire fontos az Is-
tenkapcsolat az életemben. Ezeken a 
bibliaórákon tanultam meg, hogy…
- Imádságban megszólíthatom Istent 
és nagyon fontos, hogy meghallgas-
sam Őt, és akkor Ő az igeolvasás 
közben válaszol nekem. 
- A Bibliát a Szentlélek által érthetjük meg, 
mert azt a Szentlélek által írták.
- Ha csak szalon imát mondok, abból hiányzik 
az élet, és nem valószínű, hogy kapcsolatba 
kerülök a Szentlélekkel, aki kijelenti számom-
ra az igét.
Nagy példánk erre Mária, aki nem értett a val-
lásos tudományhoz, amit a hittudósok művel-
tek, de a Szentlélek által megértette, amikor 
énekelte a Zsoltárokat, hogy azok már Jézusra 
vonatkoznak. 
- A Bibliaolvasáshoz csendre van szükségem, 
zárjak ki lelkemből minden zajt, mert Isten a 
csendben szól hozzám, mint egykor Illés pró-
fétához. A Biblia a csend helye, amely vigasz-
tal, bátorít, nevel és örömre tanít. 
Laci atya mondta a minap az – Erőnk forrá-

sában című televíziós műsorban: - „Isten ad 
olyan helyet, hogy megéljük az Isten-ember 
találkozást, ahol valóságosan vagyok jelen, 
mert az szükséges nekem.” 
Ha valami miatt nem sikerül reggel Bibliát ol-
vasnom, akkor aznap szomorú vagyok, mert 
tudom, hogy az Atya várt a szobám megszo-
kott  sarkában és én nem voltam jelen. 
Minden első vasárnap a mise végén történő 
kivonuláskor igéket szoktunk húzni. Tud-
nunk kell, hogy ezek az igék nem csupán 
papírra vetett szavak, hanem „Lélek és Élet” 
(Jn6:63). Nem emberi módon kell értelmezni, 
mert a Szentírás önmagát magyarázza. 
Ha van egy konkrét igém, amit nem értek, ki-
keresem a többi idevonatkozót és így összefüg-
gés alapján segít a válaszadásban. Meg szok-
tam kérdezni, Uram mit akarsz mondani ezzel 
nekem. Öröm tölti el a szívemet, amikor választ 
kapok. Ha nincs üzenete az igének, akkor tu-
dom, hogy valami bűnnel megszomorítottam 
Isten szent lelkét, amit nem bántam meg, nem 
gyóntam meg, és nem tisztultam meg. Olyanok 
vagyunk ilyenkor, mint az eldugult csatorna 
tanította egyszer valaki: Nem tudjuk befogadni 
ilyenkor az üzenetet, mint a csatorna az esőt. 
Ezért az áldás mellettünk árad és szétfolyik. 
Móricz Zsigmond írja „Újjászületésre van 

szükség, ennek az újjászületésnek újra csak a 
Biblia lesz a forrása és a keresztvize.”
Szeretem a lakásom falára felírni és megta-
nulni a közvetlen hozzám szóló Igéket, tud-
ván, hogy az Isten szava hozzám. 
Jézus mondja: „Nem csak kenyérrel él az em-
ber, hanem minden Igével, amely Isten szájából 
származik” (Mt 4:4) Más szóval, úgy kell táp-
lálni lelkemet az igével, mint a testemet táp-
lálom az étellel. Kedvenc igém a Malakiás 3:3 
„Leül, mint az ezüst, olvasztó és tisztító mester. 
Megtisztítja Lévi fiait, megfinomítja őket, mint 
az aranyat és az ezüstöt, hogy méltóképpen 
mutassák be az áldozatot az Úrnak.”   Ha az öt-
vös az aranyat, az ezüstöt tűz fölé rakja, nem 
veszi le róla a tekintetét, ott ül mellette. Amikor 
meglátja benne saját tükörképét, abban a pilla-

natban van kész a nemesítéssel. Ennek üzenete, 
amikor elviselhetetlen az olvasztókemence, ne 
veszítsük el a reményt, mert Isten most is min-
dent a kezében tart. Áldott legyen Isten, aki a 
Biblia által nevel Krisztus teljességére, hogy Is-
ten legyen minden mindenben, és aki egyszer 
majd kiveszi kezünkből a Bibliát és lesz a betel-
jesült Biblia, az örökre nyitott könyv.

Molnár  Józsefné  Mariann

Tanulságtétel a Szentírásról!

Találkozások
Emberi kapcsolatok ápolásának legjobb 

eszköze a személyes találkozás. Vannak 
élethelyzetek, amikor ez rövidebb, hosszabb 
ideig nem lehetséges. Testvérek elsodródnak 
az életben, barátok távol kerülnek egymás-
tól. Minél közelebbi hozzátartozónk valaki, 
annál sűrűbben szeretnénk vele találkozni. 
Igénylik a szerelmesek az állandó együttlé-
tet? Akar a gyermek állandóan az anyja kö-
zelében lenni? Jó ha az idős, beteg embernek 
közel van a támogató segítség? Ezekre a kér-
désekre csak „igen, igen”-nel lehet válaszol-
ni. Igen, de még mennyire.

Amikor én még fiatal voltam, akkor „di-
vat” volt az első pénteki „nagy kilenced”. Ez 
azt jelenti, hogy kilenc   hónap első péntekén 
gyóntunk, áldoztunk és a szükséges egyéb 
feltételeknek eleget tettünk. Együtt ment a 
család, a ministráns csapat. Számomra ez 
nagyon kellemes élmény nem  csak azért, 
mert fiatal voltam, hanem azért is, mert lel-
kileg mindig töltekeztünk, s utána nagyon 
figyeltünk arra, hogy a Jézussal való kapcso-
latunk hónapról hónapra erősödjön. Ezután 
ez minden hónapos gyakorlattá vált.

Igaz az, hogy a találkozás az olyan, 
hogy a szereplők utána gazdagodnak. Jézus 
ugyanaz ma, holnap és mindig, de aki vele 
igazán találkozik, az más lesz.

Ez a találkozás ma is lehetséges. Jézus az 
ajtóban vár bennünket. Mások a körülmé-
nyek, talán felnőttként, idősebb emberként 
többet kell tennem, de szükségem van erre a 
találkozásra. Minél többet találkozunk, an-
nál inkább „élünk”.

A Plébániánkon minden adva van akár 
minden első pénteken gyónni, áldozni. 
Azok, akik nem jutnak el templomba, mert 
idősek, betegek, hozzátartozóikon vagy te-
lefonon kérhetik, hogy lakásukban, a kór-
házban látogassuk meg, vigyük el nekik az 
Oltáriszentségben Jézust. Ez a találkozás 
őket is megerősíti. Plébánosunkon kívül az 
akolitus csoport tagjai is készen állnak erre 
a feladatra.

Varga Sándor



Az első előadásra 2014. október 16-án ke-
rült sor a plébánián. Téma: Mit tud nyújtani 
a Debreceni Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala az idősek számára? Vendégek 
voltak Dr. Bene Edit, a DMJV. Polgármeste-
ri Hivatal Humán főosztályvezetője és Dr. 
Csanády Edit, a DMJV. Szociális osztály ve-
zetője. Az előadáson elhangzott, hogy Debre-
cen önkormányzata számos területen biztosít 
lehetőséget arra, hogy a 60 év felettiek minél 
teljesebb életet élhessenek a városban. Meg-
tudhattuk, miben kérhetnek az idősek támo-
gatást, kihez kell fordulni segélyért, mi a mód-

ja a segítségkérésnek. Az előadók szívesen 
válaszoltak a hallgatóság által feltett kérdé-
sekre. Köszönjük segítségüket!  A beszélgetés 
után Dánielfy Gergely megható gitármuzsiká-
val és énekekkel kedveskedett a résztvevők-
nek. Az Akadémia folytatja munkáját.

Tervezett témák.
2014. október 30. Egészséges táplálkozás az 
idős korban.
2014. november 13. Mire figyeljünk? Bűn-
megelőzés a mindennapokban. Praktikus 
tanácsok.

2014. november 27. Maradjunk fittek. – Idős-
kori mozgásfejlesztés.
2014. december 11. Adventi népszokások.
A témákról a beszélgetést szakemberek irányít-
ják. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

(Szerkesztő)

Itt az ősz, az elmúlás ideje! Ezért most 
jelent meg, egy számomra nagyon fontos 
kis könyv, a szenvedésről, a méltóságteljes 
megöregedésről, a halálról és a túlvilági 
életről.

A kötetet a szilágysomlyói református 
templom mennyezetkazettái (1717) díszítik. 
A kötetet Karikó Éva szerkesztette, a fotókat 
Váradi Levente készítette.

Szeretettel ajánlom a figyelmetekbe! 
Csaba testvér

Karikó Éva: 
Csaba testvér fü-
ves könyve biztos 
kézzel vezet min-
ket lelki utunkon. 
Üzeni, nem az a fel-
adatunk, hogy érett 
korban is sihedert 

játsszunk, minden kornak a maga gyümölcsét 
szakítsuk le, találjuk meg a maga feladatát, 
örömét. A szenvedésről, a lélek koromsötét 
éjszakájáról – vallja ‒ csak térden állva le-
het beszélni, tudja, mint malomkő a búzát, 
mindannyiunkat megőrölnek, ez természe-
tesen fáj, de életadó gabonává válhatunk, ha 
méltósággal viseljük el a megpróbáltatásokat. 
Tapasztalataiból merítve szól a halállal való 
szembenézésről, és az oda vezető út feladata-
iról, a segítés lehetőségeiről. Végül mesél ar-
ról, mi várhat ránk, mikor a földi ajtó bezárul 
mögöttünk, a hatalmas mennyei ablakról, az 
égi szurkolótáborról, az ajándékba kért ötven 
körömről, az örökélet tevékenységeiről... Mit 
is értsünk ez alatt? A könyvből kiderül. Van 
bátorságunk belevágni?

Az alábbi kifejezések egy kivétellel  
mind Szűz Máriára vonatkoznak.

– Melyik a kakukktojás? 

Igazság tükre 
Örömünk oka 

Dávid király tornya 
Minden erény mélysége 

Elefántcsont torony 

MEGFEJTÉSEITEKET LEADHATJÁTOK  
A PLÉBÁNIA IRODÁJÁN  

OKTÓBER 30-IG!

A MEGTESTESÜLÉS PLÉBÁNIA HÍRHARANG KIADVÁNYA. Kiadja a Megtestesülés Római Katolikus Plébánia Hivatal.  
4032 Debrecen, Borbíró tér 9. (levélcím: 4015 Debrecen, Pf. 74.) Felelős kiadó: Felföldi László Szerkesztette: Rácz Jánosné Tel.: 30/303-32-57, E-mail: raczne75@gmail.com

IRODAI ÓRÁK: Minden hétköznap intézhetik kedves híveink ügyeiket (keresztelés, házasságkötés, temetés, szentmise) a plébánián. Ügyfélfogadási Idő: munkanapokon 
délután 15-18 óra között. Plébános: Felföldi László, Tel.: 30/9855-640, E-mail: plebanos@megtestesules.axelero.net Tel.: 52/535-735 e-mail: iroda@megtestesules.axelero.net 
Honlap: http://megtestesules.info 

A „Vitalitás” aktív idősek akadámiája  
megnyitotta kapuját

GYEREKSAROK

Könyvespolcra

Szeptember 27-én volt  
ARANY ZOLTÁN WORLD MUSIC SYNDICATE koncert

Rejtvény gyerekeknek


