
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beteglátogatás 
 

A Falusi plébános minden alkalmat 

megragadott, hogy kedvenc témájáról a 

gyónásról beszéljen. Nem tett másként 

május 1-én sem: "Ma ünnepeljük 

Munkás Szent József ünnepét, aki 

becsületes ács mester volt, életében sok 

bútort készített, talán 

még a Jeruzsálemi 

templom számára 

is ... nézzünk kö-

rül a mi templo-

munkban, láthatjuk a 

szépen faragott szobrokat és a 

gyóntatószékünket..." 

Ez az anekdota jutott eszembe, így 

nagyböjt elején, amikor az irgalmasság 

cselekedetei közül a beteglátogatásra 

irányítom a figyelmeteket: sokszor 

hirdettem már számotokra a beteg-

látogatói képzést és az is tudjátok, hogy 

hónapról-hónapra egy lelkes kis 

csapattal járunk az Alacskai úti Idősek 

Otthonába, hogy a szobájukat elhagyni 

képtelen betegekkel beszélgessünk és 

az idősekkel közösen vegyünk részt 

szentmisén. 

A csoport tagjaival 

közösen szeretnénk 

számotokra megmu-

tatni ezeknek a 

látogatásoknak az 

erejét, hiszen nem-

csak a lakók számára jelent felüdülést, 

vigaszt és friss levegőt, hanem magunk 

számára is. Reméljük örömünk a Ti 

örömötök is lesz. Szeretettel várunk 

Benneteket március 11-én szerdán 18 

órára a plébániára. 

Gábor atya és a beteglátogatók 

Öröm 

Hír  

Levél 
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Az új képviselőtestület 

Február 15-én a 10-es szentmise 
keretében tett esküt az új 
képviselőtestület. A katolikus lexikon 
szerint az egyházközségi képviselő-
testület „a plébániai közösség Istentől és 
az Egyháztól kapott küldetésének 
teljesítését előmozdító tanácsadó szerv”. 
Arról, hogy a gyakorlatban ez mit takar, 
a testület által világi elnökké választott 
Hős Csabát kérdeztük. 

HCS: A képviselőtestület feladata 
kettős. Az atya mellé vagyunk rendelve, 
az a dolgunk, hogy az ő válláról 
levegyünk minden olyan terhet, ami 
levehető. Egy plébánia életében mindig 
akad valami hétköznapi tennivaló, 
kisebb-nagyobb építkezések (mint 
legutóbb a térkövezés), javítások, apróbb 
szerveznivalók. Most éppen a 
cserkészházról kell statikai szakvéle-
ményt csináltatnunk, mert tudnunk kell, 
mennyire veszélyesek a repedések a 
falon. Másfelől viszont a képviselő-
testület – ahogy a neve is mondja – 
képvisel, vagyis a testület elé visz 
minden olyan ötletet, javaslatot, kérést, 
ami a hívektől érkezik.  

ÖHL: Mondanál egy példát olyan 
kezdeményezésre, amit örömmel 
támogatnál? 

HCS: A plébánián nincs olyan 
közösség, melybe a 40-60 évesek 
járhatnának. A gyerekeknek és 
fiataloknak vannak hittancsoportjai, a 
fiatal házasok, kisgyereket nevelők 
járhatnak a baba-mama klubba és a 
házas hittanra, a nyugdíjasok is 
rendszeresen találkoznak, de a 40-60 
éveseknek nincs olyan csoportjuk, 
amiben megbeszélhetik az élethelyze-
tükre, korosztályukra jellemző gondja-

ikat, támogathatják egymást. Nem 
tudom, hogy volna-e erre igény 
egyáltalán, de ha igen, akkor nagy 
örömmel segítenék megvalósítani. 
Nagyon fontosnak tartom ezeket az 
alulról jövő kezdeményezéseket, mert 
ezek mindig jobban működnek, több 
tartalommal telnek meg, mintha valamit 
felülről, parancsszóval hoznánk létre. A 
saját plébániánkon pl. ilyen alulról jövő 
kezdeményezésből nőtt ki az ebédosztás 
vagy a Néri Szent Fülöp Kórus, és 
mindkettő méltán öregbíti a közösség 
hírnevét, ezzel pedig végső soron a 
kereszténységnek csinál hírverést. 

ÖHL: Hírverést kell csapnunk? 

HCS: A misszió a „szívem csücske”. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy a 
közösségbe folyamatosan érkezzenek új 
tagok. Ehhez pedig első lépésként az 
kell, hogy megszólítsuk azokat, akik 
betévednek a templomba. Jó lenne, ha 
senki nem menne el anélkül, hogy ne 
szólnánk hozzá egy jó szót, hogy ne 
éreztessük vele, hogy ha akar, akkor itt 
otthonra találhat.  

ÖHL: Milyen benyomásaid voltak a 
testület alakuló üléséről? 

HCS: Jó csapat, egy húron pendülünk. 
Örülnénk, ha a hívek megtalálnának 
bennünket a kéréseikkel, kérdéseikkel, 
mert csak azt tudjuk előmozdítani, 
elintézni, amiről tudunk. (BD) 

A testület tagjai: Ágostházy Szabolcs, 
Berki Bettina, Boda Gabriella, Fehér 
Éva, Himberger Judit, Hős Csaba, 
Gorjánácz Mária, Jaszper Mária, 
Kovács István, Kovács Róbert, Linka 
Gábor, Linkáné Ács Melinda, Magyari 
Levente, Papp Julianna, Sánta László, 
Szarvas Attila. 
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Farsangi bál 

Február 7-én került sor plébániánk 
hagyományos, a sorban már negyedik 
farsangi báljára, melynek témája idén a 
filmek világa volt. A bálozókat 
filmplakátokkal díszített terem és egy 
hatalmas vászon fogadta, a szervezők 
pedig egy Oscar-díj átadó ünnepség 
kerettörténetébe ágyazták a műsort, amit 
a filmipar leghíresebb házaspárja, 
Angelina Jolie és Brad Pitt (magyar 
hangjuk Farkas Edit és Csete Miklós) 
vezetett, Brozsek Gyuri rendezői 
irányítása mellett. A műsorban felléptek 
a Hercules című film szereplői, akik 
nemcsak jelmezeikkel kápráztatták el a 
nézőket, hanem a film dalaival is 
(megformálójuk a lelkes Néri Szent 
Fülöp kórus volt). Petróczki Panni és 
Bolvári Ferenc vicceket mesélt, Mércz 
Józsi és Révész Péter jóvoltából pedig 
naprakész információkhoz juthattunk a 
politikának plébániánk életére is kiható 
eseményeiről, így többek között 
megtudhattuk azt is, hogy az ÁNTSZ 
vizsgálatot indított a hajléktalanoknak 
felszolgált ebédek ügyében, az ételben 
ugyanis oda nem illő belsőségeket 
találtak, úgymint a Karitasz 
munkacsoport tagjainak szívét és lelkét. 
Fellépett a bálon Kucsák László 
országgyűlési képviselő is, aki a 
Dohnányi Zeneiskola két tanárával, 
Draskóczy Zoltánnal és Visky Dénessel 
együtt (film)slágereket énekeltek és 
gitároztak. Végül pedig idén sem maradt 
el a szervezők táncbemutatója sem, 
Gábor atyával az élen a Pomádé 
(Grease) című film örökzöld slágerére 
ropták a rock and rollt. 

A műsor után következett a vacsora, 
melyet Boda Éva vezetésével főzött egy 

kisebb csapat, akik a székelykáposzta 
mellett nem feledkeztek meg a 
vegetárius bálozókról sem. Akinek ez 
sem volt elég, bőven találhatott még 
további ínyencségeket a házias, remek 
büfében. A vacsora körüli teendőkből 
nagyon sokan kivették a részüket, sokan 
segítettek a tálalásban, majd a terítékek 
leszedésében, amit a szervezők külön 
hálával köszönnek. 

Vacsora után Kis Orsi és Hős Csaba 
tanított táncot a vállalkozó szelle-
műeknek a Csinibaba című film 
slágereire mozogva, majd kezdődött a 
tombolasorsolás, melyen az egyik 
szerencsés nyertes Oscar-díjas lett, azaz 
megnyerte a híres szobrocska tökéletes 
másolatát. A jelmezversenyt Darth 
Vader és Leia hercegnő nyerte. A 
farsangi bál késő éjszakáig tartott, 
melyhez a zenét a Csernyus-család férfi 
tagjai keverték a táncos lábak alá.  

(CSM + KE) 
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Késő estébe nyúló szorgos, ámde 
vidám megbeszélések, táncpróbák, az 
idő előrehaladtával egyre lázasabb 
készülődés – számomra ezek színezik  a 
felnőtt farsangi bált megelőző időszakot. 
Majd elérkezik a bál estéje s vele jön a 
vidámság, a nevetés, tánc és még több 
tánc, pazar lakoma, vidám találkozások 
(idén híres filmcsillagokkal). 

Az idei farsang már a 4. volt a 
plébánia életében. Számomra 
könnyebbséget jelentett, hogy a 
főszervezői feladatot Csáky Móni vette 
át tőlem, így én végre felszabadultabban 
tudtam elvegyülni a báli forgatagban. 

Többedik esztendeje tapasztaljuk, 
hogy a családos tábor mellett ez az a 
program, ami leginkább mozgósítja 
közösségünk tagjait: idén már kb. 140-en 
vettünk részt rajta. 

Jó volt látni, hogy a táncolni és/vagy 
jelmezbe beöltözni kevésbé szeretők is 
évről-évre eljönnek, megbízván a 
szervezésben, hogy így is jól fogják 
magukat érezni. Remélem, ez most is így 
volt! :) 

Öröm az, ha egy közösség nem csak 
imádkozni, főzni, összetartani, hanem 
együtt nevetni is tud. (H. Judit) 

"Nektek minden szál hajatokat 
számon tartják. Ne féljetek hát!" 

Sok minden történt az elmúlt 
időszakban, amik megterhelték 
napjainkat. Nehézségek, nem várt 
feladatok szakadtak ránk, amik 
feldolgozása, megoldása bizony sok időt, 
energiát igényeltek. Ezek után izgatottan 
vártuk, hogy a karácsonyfa alatt talált 
színházjegy felhasználására végre sor 
kerüljön. Jó lesz végre újra kettesben 
kimozdulni, kikapcsolódni, átbeszélgetni 
egy nyugodt estét. Nagyon készültünk, 
és boldogok voltunk hogy kiszakad-
hatunk egy kicsit a nagycsalád csodá-
latos, ámbár igen fárasztó hétkö-
znapjaiból. A várva várt előadás napján, 
megbízhatónak nevezett autónkkal 
időben sikerült elindulnunk. Izgatottan 
vártuk, hogy odaérjünk, de sajnos utunk 
legelején nem várt fordulat következett: 
a gyáli úti felüljárón személygépkocsink 
egyszer csak teljesen leállt. Mindez a 
belső sávban történt, ahol a 70km/h 
sebességkorlátozás ellenére az átla-
gsebesség 90-100 km/h között lehet. 
Száguldoztak mellettünk az autók és 
miközben azon imádkoztunk, hogy 
legalább ép bőrrel hazakerüljünk innen, 
próbáltunk megbarátkozni a gondolattal, 
hogy aznap este már biztosan nem 
jutunk el a hetek óta tervezgetett 
előadásra. Autónk persze semmilyen 
jelét nem adta, hogy újra üzemképes 
lesz, ezért telefonon segítséget kértünk. 
Rövid időn belül meg is érkezett a 
segítség és hamarosan sikerült is 
hazavontatni lerobbant járgányunkat. Ez 
alkalommal sokadjára tapasztalhattuk 
meg, hogy közösségünk tagjai mennyire 
segítőkészek. Segítséget kaptunk a 
vontatásban, majd abban is hogy 
megfelelő szakembert találjunk. Az 
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autóban sajnos komoly károk 
keletkeztek, ezért a javítási költség igen 
magasra rúgott. Vajon tudjuk-e vállalni 
ezt az összeget? Végül kértük a javítást 
és közben azon gondolkodtunk, hogy az 
amúgy is szűkös családi költségvetést 
hol tudnánk még jobban megkurtítani, 
hogy kigazdálkodjuk ezt az összeget. És 
ekkor jött az „égbőlpottyant” segítség... 

A vasárnapi miséről hazasétálva 
megtalált minket egy boríték, amiben a 
javítás teljes költségét találtuk. Fel sem 
fogtuk, hogyan lehetséges ez. Nem 
emlékeztünk rá, hogy megemlítettük 
volna a javítás összegét, és azt sem, 
hogy ez ekkora terhet jelent a 
családunknak. Az Úristen gondviselő, 
minden elképzelést felülmúló szeretetén 
újra és újra elcsodálkozunk. 

"Nektek minden szál hajatokat 
számon tartják. Ne féljetek hát!" 
Mt10,30-31 

Szeretnénk ezúton köszönetet 
mondani közösségünk minden tagjának, 
akik engedték, hogy eszközök legyenek 
a Mennyei Atya kezében és 
segítőkészségükkel megszabadítottak 
bennünket egy komoly anyagi krízistől. 
(KR) 

A Rózsafüzér Társulat 

A Társulat tagjainak száma 74, és 
2014-ben 55 szentmisét mondattak. 
Arról, hogy mi van ezek mögött a 
számok mögött, a Társulat vezetője, 
Petróczki Panni beszélt: 

A rózsafüzér a Szűzanya imádsága, 
Mária újra meg újra azt kéri, hogy ezt 
imádkozzuk. A Rózsafüzér Társulat 
tagjai azt vállalják, hogy naponta egy 
tizedet mondanak el, mégpedig úgy, 
hogy minden nap minden titok sorra 

kerüljön. A gyakorlatban ez úgy néz ki, 
hogy 20 tag tartozik egy csoportba (mi 
ezt bokornak hívjuk), mert 20 titok van 
összesen a 4 különböző rózsafüzérben.  
A tagok egy hónapig ugyanazt a titkot 
imádkozzák, majd a hónap elteltével új 
titkot kapnak. 

Ha megtehetik, akkor a tagok 
adakoznak is, ebből a pénzből miséket 
mondatunk a társulat élő és meghalt 
tagjaiért, papjainkért, a betegekért. Az 
előtérben van egy tábla, mely a 
háborúban megsérült templom 
újjáépítésére legtöbbet adakozókat 
sorolja fel, nagyon sokan közülük a 
Rózsafüzér Társulatnak is tagjai voltak. 

Én magam gyerekkorom óta 
imádkozom a rózsafüzért, és már akkor 
is tagja voltam egy társulatnak. 
Pestszentimrén több mint 10 éve 
szervezem ezt az imát, eleinte Szarvas 
Marikával együtt, majd az ő halála után 
egyedül maradtam. Most 74 tagunk van, 
ha jönne még 6 új, akkor a mostani 
három helyett négy bokrunk is lehetne. 
A tagok többsége idős, nagyon várjuk a 
fiatalokat. Ez az ima naponta csak pár 
percet vesz igénybe, mégis hatalmas 
ereje van annak, hogy a közösség 
összekapcsolódik a mondásában. 
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Bemutatkozik az Assisi Szent 
Ferenc imacsoport 

Lassan egy éve, hogy megalakult 
plébániánkon az Assisi Szent Ferenc 
imacsoport, mely kis közösség minden 
hétfőn 19 órakor találkozik a 
Cserkészházban. 

A találkozókon általában 7-10 fő jön 
össze, a 20 évestől az idősebb 
korosztályig minden korcsoport 
képviselteti magát. Az imacsoport 
tagjainak többsége a korábbi felnőtt 
katekézisre járt.  Az összejöveteleket 
minden alkalommal dicsőítéssel kezdjük, 
majd hálát adunk az Úrnak, és 
elmondjuk az aznapi imaszándékainkat. 
Vagy a Bibliából választunk egy 
igehelyet, bármi olyan témát amely az 
életünkben megjelenik, arra bármilyen 
hatással van, vagy az aznapi igeszakaszt 
olvassuk. Végül gyertyafény mellett 
mondjuk el saját szavas imáinkat, majd 
Assisi Szent Ferenc imáját, végül a záró 
énekkel fejeződik be az este. 
Természetesen nem hiányozhat az 
imaestről Urunk által tanított ima, 
valamint a Szűzanyához szóló ima sem.  

Folyamatosan imádkozunk egymás 
gyógyulásáért (imaesten kívül is), 
nehézségeinek megoldásáért, a családi 
békéért, vagy bármiért, ami éppen 
időszerű bármelyikünk életében, 
családjában. Minden héten 
megbeszéljük, hogy az adott héten 
milyen imaszándékért imádkozzunk, 
mely imaszándékot hordozzuk 
mindennapi imánkban. Nem egyszer 
éreztem az imaestek során az Úr vagy a 
Szűzanya jelenlétét, nem egyszer 
erősödtem és gyógyultam is a csoport 
imái által. Elvégre az úr is megmondta:” 
Mert ahol ketten vagy hárman 
egybegyűlnek az én nevemben, ott 

vagyok közöttük.” (Mt 18,20) és ez így 
van. 

Amennyiben kedvet éreznél egy jó 
hangulatú, mégis komoly imaesten való 
részvételre szeretettel várunk hétfőnként 
19 órától kb. 21 óráig a Cserkészházban. 
Mit kell hozni? Magadat, háláidat, 
imáidat. (H.Viki) 

 
A lourdes-i kápolna 

Története 1954-ben kezdődött.  
Szűzanya tisztelete mindig is fontos volt 
egyházközségünknek, így amikor 
meghirdették a Mária Évet, a hívek nagy 
buzgalomról tettek tanúságot. Az akkori 
politikai és nehéz anyagi körülmények 
ellenére 1954. 05. 09-én megkezdődik az 
építés. A kápolna terméskőből és a hívek 
adományként összegyűjtött köveiből 
készült el. A kápolnához két új szobrot is 
készítettek: egy kifejezetten a lourdes-i 
jelenést ábrázoló Mária szobrot és egy 
Szent Bernadett szobrot, melyet 50 cm-
es nagyságban rendeltek meg. E két 
szobor közül sajnos ma már csak a 
Szűzanya szobrában gyönyörködhetünk. 
A kápolna építési munkálatait többsé-
gében önkéntes alapon végezték 
hozzáértő hívek. A munkálatokkal 
megfeszített tempóban 1954. 05. 30-án 
készültek el. 1954. 06. 06-án, az esti 6 
órai szentmisét követően történt a 
kápolna és a szobrok megáldása. A 
szertartást dr. Vereczkey Béla pp. 
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prelátus, kerületi esperes végezte. Bár a 
kápolnán még voltak finommunkálatok, 
melyekkel csak 1954. 06. 20-ra 
készültek el, a hívek nagy örömére 
mégis megtartották a megáldását. A 
kápolnát ekkor ültették körbe boros-
tyánnal, rendezték környezetét olyanná, 
amilyennek ma is ismerjük. Bár a 
borostyántól a kápolnát meg kellett 

szabadítani, mert a növény kezdte 
szétbontani, csendes rejtettsége az 
imádságra az egyik legkedveltebb hely a 
plébánián. Hogy valóban a katolikus 
hívek kedvelt imádkozóhelye, hogy 
mennyire szeretik a Szűzanyát, misem 
szemlélteti jobban, mint a megannyi 
köszönő- és hálatábla, melyet a 
kápolnában helyeztek el az évek alatt. 
Sokak sajnálatára viszont 2010 után a 
kápolna rácsán hosszú évek után kattant 
a lakat. A kápolna sajnos az imádkozni 
vágyó hívek mellett erkölcstelen fiatalok 
és hajléktalanok búvóhelye lett. 2011-
ben, amikor a közösségi ház építése 

tervbe került, a plébánia épület mellett a 
kápolnára is hasonló sors várt, hála a 
Gondviselésnek, ezt már elkerülte. Most 
megújulásra várva, bár zárt kapuk 
mögött szeretettel várja a lourdes-i 
Szűzanya gyermekeit imára, fohászra 
vagy egy köszöntésre. Járuljunk Hozzá 
buzgalommal, legyen újra részünk ez a 
kis kőkápolna. (SD) 

Keresztútra készülvén 

Nagyböjt időszakában vagyunk. 
Templomunkban is péntekenként 
keresztutat járunk. Vajon rákészülünk 
kellőképpen? Vagy csak „beesünk” a 
templomba, hogy ezt is kipipálhassuk… 

Thomas Merton szerint mielőtt 
elkezdenénk a keresztutat járni, 
gondoljunk arra, hogy Krisztus jelen 
van, s hogy ő valóban végigjárta ezt az 
utat! 

Minden állomásnál képzeljük magunk 
elé először magát az eseményt, majd 
elmélkedjünk rajta és hallgassuk meg, 
vagy olvassuk el az odavonatkozó 
szöveget. A saját szavas elmélkedés 
mindig értékesebb a kötött szövegnél, 
így arra nagyobb gondot fordítsunk. 

 Előkészületi ima 

Uram, ebben az órában, gondolatban 
követni akarlak keresztutadon. Annak 
idején te magad szenvedted végig ezt az 
utat – mennyei Atyád iránti 
engedelmességből és irántam való 
szeretetből. A legnagyobb gyötrelmet 
vállaltad magadra, hogy bűneimért 
vezekelj, és a világot megváltsd. 

Engedd, hogy szenvedésed állomásain 
hálát és köszönetet érezzek ezért a 
szeretetért! 

Világosíts meg, hogy hibáimat 
fölismerjem, és leküzdjem őket. 

Szent keresztutad, amelyen most 
követni szándékozlak, legyen számomra 
az önfeláldozás és a megszentelés 
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iskolája! Olyan út, amely megtanít arra, 
hogyan válhatok a megváltás nagy 
művének munkatársává. 

Mária, szenvedésekben erős 
Édesanyád legyen a kísérőm! Oldalán 
bátran járom szenvedéseidnek útját. 

Befejező könyörgés 

Köszönjük, Urunk, hogy végigvezettél 
szenvedéseid állomásain. Add, hogy 
minden bajunkban a Te keresztutadon 
tudhassuk magunkat, és a mi életünk útja 
is a föltámadás dicsőségébe vezessen. 
Aki élsz és uralkodol mindörökké. 
Ámen. 

Természetesen nem csak templomban 
lehet keresztutat járni, hanem 
otthonainkban is, ehhez lehet segítség 
Thomas Merton: Keresztút című 
füzetecskéje, mely az Ecclesia kiadó 
gondozásában jelent meg. (HV) 

 
Megalakult a Sajtó munkacsoport 

2015. január 22-én megalakult a Sajtó 
munkacsoport. Az alakuló ülésen hatan 
vettek részt, akik korábban az 
egyházközségi kérdőív kitöltésekor, 
vagy más módon jelezték a téma iránti 
érdeklődésüket. Valamennyi résztvevő 
egyetértett abban, hogy a jelen helyzet-
ben a munkacsoport legfontosabb 
feladata az egyházközségi hírlevelünk 
készítésében való közreműködés, bár 
ezen kívül számos más ötlet, javaslat is 
felmerült. 

Az alakuló ülés óta volt már egy 
második találkozó is 2015. február 10-én 
(szintén hat fő részvételével), amelyen a 
fő napirendi pont az e számmal 
kapcsolatos aktualitások megbeszélése 

volt. A megbeszélés eredménye minden-
ki számára kézzel fogható…  

Bár a munkacsoport már két ülésen túl 
van, a jó hír az, hogy senki sem késett le 
a csatlakozásról, mivel lelkes csapatunk 
szeretettel várja mindazok jelentkezését, 
akik úgy érzik, hogy részt tudnának 
venni a közös munkában. A megbe-
széléseket havi gyakorisággal tervezzük, 
minden hónap első hetében. A következő 
„szerkesztőségi értekezlet” pontos 
időpontja még nem ismert, de az biztos, 
hogy a március 2-val kezdődő hét 
valamelyik napján találkozunk. 
Jelentkezni lehet az alábbi elérhe-
tőségeken: peter@inpar.hu, 06-
205551160. Mindenkit szeretettel 
várunk! (BP) 

SZENTMISÉK RENDJE 

Vasárnap: 8, 10 és 18 órakor.  

Hétköznap:  
Hétfő: változó 
Kedd, Szerda, Csütörtök, Szombat: 7 órakor 
Péntek: 18 órakor 

Minden pénteken: 17 órakor imaóra és az esti 
mise után csendes szentségimádás 19 óráig. 
Első csütörtökön: 17 órakor Jézus Szíve 
Család imaórája  
Első vasárnapon: 17 órakor szentségimádás 
Gyóntatás: A szentségimádások alatt. 
Vasárnap a szentmisék előtt. Plébánossal való 
egyeztetéssel egyéb időben is. 
 

A plébániahivatal félfogadási ideje: 

Hétfő és szerda: de. 9-11 óra 
Kedd és péntek: du. 16-18 óra 

Esküvőt 3 hónappal előre kérjük bejelenteni. 
Keresztelési, bérmálkozási kérelmet a 
plébánossal kell megbeszélni. 
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