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 „ Isten a földön van, Isten az emberek között van, nem tűz és harsona szó 

által, nem füstölgő és homályba burkolódzó hegyen keresztül, nem a hallgatók 

lelkét rémületbe ejtő vihar által adja törvényét, hanem szelíden és kedvesen szól 

a vele egy fajtához tartozókhoz a testen keresztül. Isten a testben. Nem 

időszakonként működve, mint a prófétákban, hanem magával egy természetűvé 

téve az emberséget, és azt magával egyesítve tulajdonává téve, és az ő miénkkel 

egynemű teste által önmagához vezetve vissza az egész emberiséget. 

 Ezt kérdezik: Hogyan jut el a ragyogás egy által mindegyikhez? Milyen 

módon van a testben az istenség?  

Ahogyan a tűz a vasban. Nem helyét változtatva, hanem közölve magát. Hiszen a 

tűz nem szalad át a vasba, hanem megmarad a maga helyén, csak átadja neki 

erejét, és önmaga egészével tölti be azt, ami részesedik benne.  

Ugyanígy az isten Ige sem mozdul ki önmagából, mégis „köztünk lakozott” /Jn 1, 

14/, nem lett változás alanya, és az Ige mégis testé lett /Jn 1, 14/. Az ég sem vált 

meg attól, aki összetartja, és a föld is ölébe fogadta a mennyeit. Ne akard az 

istenség aláhullásának gondolni, mert nem megy egyik helyről a másikra, mint a 

testek. Azt se képzeld, hogy az istenség megváltozott, testé alakult át; mert a 

halhatatlan változatlan.  

 Azt kérded: Miként lehet, hogy a test gyöngesége nem árasztja el az Igét? 

Már megmondtuk, hogy a tűz sem veszi át a vas tulajdonságait. A vas fekete és 

hideg, de ha a tűz felhevíti, alakot változtat, akkor ragyogóvá válik, és nem a tüzet 

feketíti be, ellenkezőleg, maga izzik, nem hűti le a tüzet. Ugyanígy az Úr emberi 

teste is, maga részesedik az istenségben, nem ő ruházza saját gyengeségét az 

istenségre.  

 Avagy nem engeded meg, hogy az istenség ehhez az érzékelhető tűzhöz 

hasonlóan fejtse ki hatását, hanem az emberi gyöngeségből kiindulva szenvedélyt 

képzelsz azzal kapcsolatban, ami mentes a szenvedélytől, és nehézségeid 

támadnak arra vonatkozóan, miként léphet közösségre a romlandó természet a 

sérthetetlennel? Akkor tudd meg a titkot. Az Isten azért van a testben, hogy az ott 



megbúvó halált megölje. Mert ahogy a test esetében a mérgekből megfelelően 

kikevert gyógyszer eltávolítja az ártalmakat, és ahogy a házban levő sötétséget 

eloszlatja a behozott világosság, ugyanígy semmisül meg az istenség jelenlétében 

az emberi természeten eluralkodó halál. Mint a jég a vízen, amíg tart a sötét és az 

éjszaka, addig elborítja a víz felszínét, a napsugár melege azonban elolvasztja. 

Ugyanígy uralkodott a halál Krisztus eljöveteléig /vö. Róm 5, 14/, miután azonban 

megjelent Istenünk üdvözítő kegyelme /vö. Tit 2, 1/, és felkelt az igazságosság 

Napja /Mal 4, 22/, a halált elnyelte a győzelem /1Kor 15, 54/, mert nem tudta 

elviselni az igazi élet jelenlétét. . .” * 

  

Áldott Karácsonyt és boldog Új évet kívánunk! 

 

* Az Egyházatyák Beszédei Krisztus-Ünnepekre /Jel kiadó 1995.  – Ókeresztény 

Örökségünk sorozat I. kötet 2. oldal./ 

 

Romzsa Tódór II. 

 

 1939 októberében szeretett volna Rómába utazni, hogy befejezhesse 

tanulmányait.  

 Első szolgálati helyéről az elutazás nem volt könnyű, mert nemcsak ő 

szerette meg az embereket, hanem a híveket is elkeserítette buzgó papjuk 

elvesztése. Ezért bejelentették, hogy „ott fogják erőszakkal.”  

 Az emberi terveket azonban áthúzta a történelem, mert a doktori kalap 

megszerzése helyett, Tódór atyát a szeptember 22-i katonai mozgósítás elragadta 

katonának.  

 Így írt barátjának erről az eseményről: „Ahelyett, hogy Rómába utaztam 

volna, a frontra voltam kénytelen masírozni. Nem egy kellemes meglepetés volt 

ez. Menned kell, talán vissza sem térsz. Rómát nem láthatod, céljaidat nem 

teljesítheted, barátaidat nem látogathatod meg többé. Mondom neked – ez nem 

volt valami kellemes. De öntudatosan mentem, hogy teljesítsem kötelességemet. 

Megvolt a határozottságom, de mégis! Nem féltem, azt nem. Három hétig tartott 

ez a kellemetlen időszak.” 

 Visszatérése után a politikai helyzetből fakadóan az új határokat lezárták. 

A korábbi útlevelek érvénytelenekké váltak. November első napjaitól az ungvári 

püspöki székhely megközelíthetetlen volt Romzsa Tódór volt parochiáiról. A bécsi 

döntés (1938. november 2. és 8. ) nyomán az egyházmegye oroszlánrésze 

Csehszlovákiához tartozott.  

 Romzsa Tódor  tehát nem utazott Rómába, hanem folytatta vidéki papi 

szolgálatát. Ebben az időben működési területe politikailag a Volosin által vezetett 

autonóm Csehszlovákiához tartozott, és az egyházi vezetést Nyárádi Dioniszij 

körösi püspök vette át egy kis időre. Csupán néhány hónapról van szó, mert 1939 

márciusában bekövetkezett hatalomváltás nyomán visszaállt a 20 évvel  korábbi 

magyar államigazgatás. Ez Tódor püspök helyzetén eleinte nem sokat változtatott, 

de az egyházmegye ismét egységesen Sztojka Sándor megyéspüspökhöz tartozott.  

 1939-ben Tódor készült volna Rómába, de váratlan dolog történt: Sztojka 

püspök kinevezte az ungvári szemináriumba spirituálisnak (lelkivezetőnek), és 

rábízták a filozófia oktatását is.  

 Erről a munkáról és megbízatásról ezt írja Tódor római rektorának: 
 
 „Szeptember 25-én már elkezdtük a foglalkozásokat. Érthető, hogy 
tömegnyi (sok) munkám van, mivel egyedül tanítom a teljes filozófiát, az órákra 
pedig készülni kell (és ezzel együtt a gyóntató lelkiatyai feladatokat is ellátom). 
Mint spirituális, szintén nem vagyok munka nélkül, fel kell készülni, hogy 
megfelelő anyagot adhassak az elmélkedésekhez. Azon túl meg kell hallgatnom 
minden hozzám látogatót, akik lelki ügyeiket mondják el, továbbá gyakran hívnak 
az egyik vagy másik templomba gyóntatni. Természetesen mindezt szívesen 
teszem. De így késő éjszakáig dolgozom, viszont boldog érzéssel fekszem le, mert 



Isten művét munkálom és a napi kötelességet Isten előtt lelkiismeretesen 
teljesítem. - Az elmélkedés témáit, a punktákat esténként két nyelven kell hogy 
adjam: oroszul és ugyanúgy magyarul, mivel ideérkeztek a szemináriumba a 
magyarok a Hajdúdorogi egyházmegyéből. Ők keleti rítusúak, de egy szót sem 
beszélnek oroszul. A teológusok száma itt 65, vannak közöttük nagyon jó fiúk is, 
akik a mai helyzetet megértve, teljességgel Isten szolgálatának adták át 
magukat.” * 
 
 A szemináriumi munka nagyon megterhelte. Utolsó fennmaradt római 
leveleiben ezt írta: „Reggel 5-kor kelek, este fél 12-kor fekszem...” 
felelősségét átérezve, szolgálatkészen szánta oda idejét, miközben nem 
feledkezett el a szívében régóta dédelgetett vágyáról sem, hogy egykor majd 
missziós pap lesz.  
 1941. május 19-én kelt utolsó /fennmaradt/ római levelében is jelét adja 

missziós elkötelezettségének, amikor arról tudósított, hogyan segített abban, 

1940 végén, hogy egy alig 28 éves missziós jezsuita atya eljusson a tervezett 

működési területére. Tódórt megragadta a jezsuita pap bátorsága, az életet is 

önfeláldozásig kockára tevő magatartása. Ezt írta: „. . . Dec. 8

nálam. Vállalkozását lehetetlennek tartottam több ok és körülmény mi

tanácsoltam, hogy néhány hónappal halassza el megvalósítását. De ő 

hajlíthatatlan maradt, és számomra nem maradt más, minthogy némely 

tanácsokat és útmutatásokat adjak. Egyik papunkhoz irányítottam, aki segített 

célja elérésében... De most még inkább meggyőződtem arról, hogy nagy lélek él 

benne. Rettenthetetlensége, áldozatkészsége és a lelkek iránti szeretete arról 

tanúskodnak, hogy Krisztusi Lélek tölti el. Szinte áhítatos tisztelettel álltam ezelőtt 

a nagy lélek előtt.”  

 A Sztálin által fenntartott terror elől inkább menekültek volna a nagy 

Szovjetunió polgárai, és ebben a helyzetben volt olyan katolikus pap, aki a zöld 

határon át szökve, vigasztalást és evangéliumi gondolatot akart vinni a sötétben 

ülőknek. A missziós munka ilyen helyzetben valóban életveszélyes küldetésnek 

bizonyult. Romzsa Tódór tudta ezt, és mégis vágyott a hősies missziós munkára.

 Ioann Kellner atyát segítette a magyar-szovjet határ illegális átlépésében, 

akit gyakorlatilag azonnal letartóztatnak a másik oldalon. Akitől seg

egy egyszerű paraszt – barátságot színlelve, előkészítette Kellner atya elfogását. 
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akit gyakorlatilag azonnal letartóztatnak a másik oldalon. Akitől segítséget kért – 

barátságot színlelve, előkészítette Kellner atya elfogását.  

 A missziós pap első kihallgatása dec. 17

nappal. Jegyzőkönyvét az őt kihallgató Vinokurov  NKVD határőr

alá. 1941. ápr. 21-én szállították a kievi belső börtönbe további kihallgatás 

céljából, itt 13-szor hallgatták ki. A fogoly vallomásának jegyzőkönyvei 

fennmaradtak. Kellner atya illegális határátlépéséről az alábbiakat vallotta: 

Szeovjetunióba való átjövetelem célja 

keresztények egyesítésére irányul a katolikus egyházzal. Ezzel együtt a katolikus 

vallást akartam propagálni a nemhívők, főleg a fiatalság között.” 

 Az ukrajnai NKVD miniszter és a főügyész utasításár
július 7-én ítélték  halálra, és az ítéletet még aznap végre is hajtották. ( Erről 
fennmaradt a kijevi NKVD 149. sz. jelentése Jachnovics altiszt aláírásával.) Ioann 
Kellner atya lett az első vértanú a Russzikum köréből. /Folytatjuk./

*Puskás László – Romzsa Tódór Élete És Halála című könyvből vett idézetek és szövegek 

alapján készül Romzsa Tódór fölszentelt vértanú életét bemutató írásunk. 

A missziós pap első kihallgatása dec. 17-től három napig tartott éjjel-

nappal. Jegyzőkönyvét az őt kihallgató Vinokurov  NKVD határőr-nyomozótiszt írta 

én szállították a kievi belső börtönbe további kihallgatás 

szor hallgatták ki. A fogoly vallomásának jegyzőkönyvei 

fennmaradtak. Kellner atya illegális határátlépéséről az alábbiakat vallotta: „A 

lem célja – a katolikus vallási munka, mely az ortodox 

keresztények egyesítésére irányul a katolikus egyházzal. Ezzel együtt a katolikus 

vallást akartam propagálni a nemhívők, főleg a fiatalság között.”  

Az ukrajnai NKVD miniszter és a főügyész utasítására Kellner atyát 1941. 
én ítélték  halálra, és az ítéletet még aznap végre is hajtották. ( Erről 

fennmaradt a kijevi NKVD 149. sz. jelentése Jachnovics altiszt aláírásával.) Ioann 
Kellner atya lett az első vértanú a Russzikum köréből. /Folytatjuk./ ** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Romzsa Tódór Élete És Halála című könyvből vett idézetek és szövegek 

alapján készül Romzsa Tódór fölszentelt vértanú életét bemutató írásunk.  



Hogyan viselkedjünk a templomban? 

 

„Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az 
Úr házába!”  

/122. zsoltár/ 

 

 A szent, igazhitű és apostoli egyház a szent liturgiában mindannyiunkat 
Urunkhoz, Jézus Krisztushoz hív. Csak a szent liturgia az az alkalom, amikor 
mindenki egyenlő: a gazdagok és szegények, a tanultak és tanulatlanok, a férfiak és 
nők, a fiatalok és idősek. Egy lélekként állunk a templomban, hitünk és imáink 
egyesítenek bennünket Jézus Krisztusban. „Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten 
közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, 
megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek 
az én nevemben, ott vagyok közöttük.” /Máté 18,19-20/.  

 Kedves Testvérek, tanuljuk meg, hogyan kell megfelelően viselkednünk a 
templomban, méltó viselkedésünkkel is adjunk hálát az Úrnak, aki jelenlétével 
erősíti lelkünket, és aki emberszeretetével megbocsátja megbánt és meggyónt 
bűneinket. 

Az ember Isten képmása, ezért másokhoz szeretettel és kedvesen közeledjünk. 
Utasítsuk el a bűnöket, mert azok az ördögtől származnak, és szeressük 
embertársainkat, mert ők viszont Isten teremtményei. A bűn nem csak a bűnös tett, 
hanem a jócselekedetek hiánya is, ahogyan Pál apostol is tanít bennünket: „A 
szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok 
a jóhoz.” /Róm 12,9/. 

 

Megérkezés a templomba 

 

 A liturgia kezdete előtt érkezzünk. Ha késünk, akkor óvatosan menjünk be 
és figyeljünk. Ha az Apostoli Levelek vagy az Evangélium olvasása történik, vagy 
a Kis illetve Nagy Bemenet folyik, akkor várjunk és csak megtörténtük után 
foglaljunk helyet. 

 Amikor a templomba lépünk, akkor hagyjunk minden földi gondot kívül. 
Áhítattal vessünk keresztet, menjünk előre és tiszteljük az ikonokat, keresztet, 
szentírást és a szentek ereklyéit, közben mondjuk magunkban: „Istenem, tisztíts 
meg bűneimtől!” Majd csendesen és körültekintően, úgy, hogy másokat ne 
zavarjunk, foglaljuk el helyünket. 

A férfiak a jobb oldalon, a nők a baloldalon foglalnak helyet. A templom közepét 
hagyjuk szabadon, hogy a pap tudja végezni a szertartást. Fontos, hogy időben 
érkezzünk, hogy ne zavarjuk az imádság csendjét és nyugalmát. A barátok 
üdvözlése és a kézfogás a templomban Isten iránti tiszteletlenség, valamint zavarja 
a többieket, akik imádkoznak. 

 

Az ikonok tisztelete 

 

 A templomban több ikont is el szoktak helyezni. Zavarba ejtő lehet, hogy 
hogyan is tiszteljük őket. A hagyományos templomokban a bejárat közelében vagy 
a főhajó közepén találunk állványra helyezett ikont. Ezt az ikont tiszteljük először, 
majd az ikonosztáz előtt jobbra található Krisztus ikont, majd minden más ikont, 
amely a templom déli oldalán vagyis jobbra található. Ezek után következnek az 
északi oldalon vagyis balra elhelyezett Istenszülő és egyéb ikonok. A fő ikonok 
előtt háromszor keresztet vetünk, megcsókoljuk az ikont, ismét keresztet vetünk és 
meghajlunk. Ikoncsókolás alkalmával figyeljünk oda, hogy a képmáson hová adjuk 
a csókot. Lehetőleg ne az arcot csókoljuk, hanem a kezet vagy lábat, az ikonon 
megjelenő tekercset, evangéliumot vagy az ábrázolt személy kezében lévő 
keresztet. Az ikonok csókolásakor ugyanolyan tisztelettel közeledjünk, mintha 
magához az ábrázolt személyhez közelednénk. Nem illő az ikonokat csókolni a 
szent liturgia közben. 

 



Keresztvetés 

 

 Sokan sokféleképpen vetnek keresztet. A keresztvetés nem csak 
dogmatikai kérdés, hanem az egyén áhítata dönti el, hogy mikor szükséges. 
Ugyanakkor vannak alkalmak, amikor illő keresztet vetni és van, amikor nem kell. 
Vessünk keresztet, amikor az Atya, a Fiú és Szentlélek szavakat halljuk valamilyen 
összefüggésben; a szent liturgia és imádságaink elején és végén, valamint az 
ikonok, a kereszt és a Szentírás tiszteletekor; a templomba érkezéskor és 
távozáskor; az oltárasztal előtti elhaladáskor. Hajtsuk meg fejünket az Úrnak az 
Apostolok, az Evangélium, a Nagy Bemenet és a tömjénezés alatt. Ilyenkor nem 
vetünk keresztet. 

 

Megjelenés, öltözködés 

 

 Tartsuk be Pál apostol utasítását /1Kor 11, 4-15/, vagyis az áhítatot 
kifejezve a keresztény férfiak fedetlen fővel, a keresztény nők pedig illő 
öltözetben, smink és rúzs nélkül jelenjenek meg, ezzel is kifejezve Isten iránti 
tisztaságukat és szelídségüket. Ne menjünk templomba rövid nadrágban, ujjatlan 
ingben vagy blúzban. Valaha az emberek a legszebb ünneplő ruhájukat vették fel, 
amikor templomba mentek. Ennek most is így kellene lennie. A legjobbat és 
legszebbet kel felajánlanunk Krisztusnak, amit ki kellene fejeznünk ruházatunkkal 
is. Szerényen öltözködjünk, ne hivalkodóan. Íme néhány tanács… 

…gyerekeknek: csak a tíz év alatti gyerekek jöhetnek a templomba rövid 

nadrágban. A cipő vagy szandál mindig legyen tiszta. A feliratos póló nem 

megfelelő öltözet. 

…nőknek: ne viseljünk pántos felsőt, testhez simuló ruházatot, 

miniszoknyát. A nadrág nem a nőknek való. 

…férfiaknak: nem kötelező a felöltő és nyakkendő, de mindig lehet ezekben jönni. 

Galléros inget vegyünk fel, aminek legfeljebb a legfelső gombja lehet kigombolva. 

Kerüljük a foltos és lyukas farmert. 

 Mivel Istennel találkozunk, ezért öltözködjünk jó ízléssel. 

 

Gyertyagyújtás 

 

 Az imádságainkba foglalt felajánlás része a gyertyagyújtás. 

Hozzunk magunkkal gyertyát, amit csak a szent liturgia előtt 

gyújtsunk meg. Ne tegyük az Apostoli Levelek és Evangélium 

olvasása és a Kis - és Nagy Bemenet közben, vagy amikor a 

hívek állnak. 

 

 

A szent liturgia közben 

 

 A szent liturgia alatt csak Istennel beszélgessünk. Isten nagyon várja, hogy 
beszélgessünk vele. Tartózkodjunk a többiekkel történő beszélgetéstől, 
nevetgéléstől, rágózástól, evéstől és ivástól, mert ezek istenkáromló 
viselkedésformák. Ha gondolataink elkalandoznak, törekedjünk arra, hogy 
visszatérítsük őket. Áhítatos énekléssel, énektudásunk mértéke szerint próbáljunk 
részt venni a liturgián, ne trillázzunk mesterkélten vagy érzelgősen. 

 Ne forgolódjunk és ne nézegessük, hogy a többiek hogyan imádkoznak, 

mert akkor olyanok leszünk mint a farizeusok. Inkább azt ismételgessük 

magunkban, hogy „Uram, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!” 



 Áldozáskor, amikor közeledünk és a szentségeket magunkhoz vesszük, 

tegyük karunkat keresztbe a mellkasunkon, fejünket hajtsuk meg Megváltónk 

teste és vére előtt. A szentségek vétele után lassan menjünk vissza helyünkre, 

imádkozva adjunk hálát. 

 Ne menjünk el a szent liturgia vége előtt. Ha az elbocsátás előtt távozunk, 
akkor nem részesülünk az áldásban. Az imádságnak van eleje és vége. A templom 
nem étterem, ahol ki-bejárkálhatunk. Semmiképpen ne járkáljunk a liturgia 
következő részei alatt: Kis és Nagy Bemenet, Apostoli Levelek és Evangélium 
olvasása, Kerubének, Hitvallás, Mi Atyánk, szentelés és átváltoztatás. 

 A szent áldozásra illően készüljünk fel böjttel, imával és gyónással. 
Tisztítsuk meg szívünket és elménket, kérjünk bocsánatot mindenért és 
mindenkiért. Fogadjuk Krisztus testét, a halhatatlan forrást, adjunk hálát az Úrnak 
azért, hogy Urunk, Jézus Krisztus, kegyelme, az Atyaisten szeretette és a 
Szentlélek közöltetése legyen velünk. 

 

 

A pap 

 

 Ne rázzunk kezet a pappal, mert ő nem „csak az a jó fej srác, akivel egy 

csapatban focizunk.” Kérjük a pap áldását és jobb kezét csókoljuk meg a kézfogás 

helyett. Amikor kezet csókolunk, tisztelettel közeledjünk. Tiszteljük a szent 

hivatást, a papot, aki megáld és megszentel, aki nevünkben is felajánlja a szent 

áldozatot a liturgiában. 

Gyermekek 

 Meg lehet mondani, hogy hol ültek a gyerekek, mert a padon és 
környékén morzsa, csokipapír, műanyag flakon és rágógumi található. A 
szülők gyakran hoznak elemózsiát és innivalót a gyerekeknek, ami nem 
való. A szülők kötelessége a gyermekeik által okozott rendetlenség után a 

takarítás. Legfeljebb a legkisebbeknek lehet tartalékolnunk valami 
innivalót. Ha a nagyobb gyermek megéhezik vagy megszomjazik, akkor 
vigyük ki a templomból. Hét éves kor után vasárnap reggel böjtölni is kell 
áldozás előtt. 

 Vannak örökmozgó gyerekek, akiknek nehezére esik több mint egy 
órát ülni egy helyben. Ha a gyermekünkkel bármilyen probléma adódik, 
elkezd sírni, éhes vagy nyűgös, akkor vigyük ki a templomból és 
nyugtassuk meg. Legyünk tekintettel azokra, akik imádkoznak. 

 

Angolból fordította. Dr. Dányi László  

 

Források: 

 

http://www.orthodox.net/articles/how-to-behave.html 

http://www.holytrinityraleigh.org/Resources/Etiquette.dsp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 



Hírek 

 

 Egyházközségi könyvtárunk új könyvekkel bővült, amit mindenki szíves 

figyelmébe ajánlunk.  

 Az egyházközségi könyvtár jelenleg rendelkezésre álló kötetei: 

 

 - Kronstandti Szent János (A századforduló leghíresebb orosz papjának 

bemutatása) 

 - Optyinai Vaszilij aya (Az élsporttól a vértanúságig) 

 - Vérvörös Húsvét – Nina Pavlovna könyve 

 - Moszkvai Szent Matrona (Egy vakon született kislány az Orosz Egyház 

nyolcadik oszlopa) 

 - Halál Utáni Kalandjaim – Júlia Voznyeszenszkaja regénye 

 - Kasszandra útja – Júlia Voznyeszenszkaja regénye 

 - Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagjában – Hierotheos Vlachos 

archimandrita könyve a Jézus- imáról 

 - Tanácsok az imádsághoz – Matta El Meszkin műve, amit Fülöp Püspök 

atya fordított. 

 - A Zarándok elbeszélései (új) 

 - Romzsa Tódór Élete És Halála - Puskás László könyve (új) 

 - Áthoszi Porfiriosz atya élete (új) 

 

 

* 

 

 Egyházfenntartást 2011-ben 41-en fizettek, amivel komolyan 

hozzájárultak az Egri Szervezőlelkészség fennmaradásához és gyarapodásához. 

Támogatásukat ezúttal is nagyon köszönjük! 

  

 Több hívünk adott komoly adományt, és sokkal többen fizettek 

egyházfenntartást jövedelmük 1%-a után, mint 2011-ben.  

 A Magyar Katolikus Püspöki Kar a nettó jövedelem 1 %-át ajánlja 

egyházfenntartásra azzal a bizonyossággal, hogy Isten senkinek sem marad adósa. 

Az egyházfenntartás minimuma a 2012-es esztendőben is 5000 Ft lesz. 

 

 

* 

 

 

 

 

 

Felelős szerkesztő: Demkó BalázsGyörgy  

A gyerekek számára a rejtvényeket Bodnár Gáborné állította össze. 

Paróchia: 3326 Ostoros, Arany J. u. 8. Tel: (36) 785 512, (30) 296 8844 

www.egriparochia.hu 


