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BÚCSÚZUNK 

„Nagy István vagyok, kicsiben” Így mutatkozott be min-
dig Pista bácsi, az örökké mosolygós, kedves tagja kö-
zösségünknek.  

Pista bácsi hosszú éveken át volt harangozó és egyház-
községi képviselő.  

Egyszerű család egyetlen fiaként látta meg a napvilágot 
1932-ben, Dorozsmán. Gyermekkorát a lápastói kereszt 
mellett levő tanyájukon töltötte. Szüleivel mezőgazda-
sággal foglalkoztak, nagyon szerette a földet, ő értéke-
sítette piacon a család által megtermelt javakat. 

Megismerkedett feleségével, Molnár Erzsébettel és 
1969-ben összeházasodtak. Felesége három gyermeket 
hozott a családba, akiket közösen neveltek tovább sze-
retetben, majd 1970-ben megszületett közös lányuk, 
Katalin. Hatalmas szívében elfértek még árva gyerme-
kek is. Karácsonykor Sziládi Feri bácsi kezdeményezé-
sére állami gondozott gyermekeket vettek magukhoz, 
hogy nekik is igazi ünnepük legyen. Egy kislányt ezek 
után évekig neveltek otthonukban. 

Feleségével folytatták a földművelést, közben ellátta a 
harangozói feladatot közel két 
évtizeden át. Minden munká-
ból kivette a részét, ami a 
templom környékén adódott, 
karbantartásban, állagmeg-
óvásban részt vett, tetőjavítás, 
kerítésépítés, vakolás és az ün-
nepi körmeneteken a kereszt 
vitele is az ő szeretett feladatai 
közé tartozott. 

2017-ben a településért és az 
egyházközségért végzett mun-
kájáért megkapta a Zsombó 
Nagyközségért emlékérmet. Az 
elismerést ugyanolyan szelí-
den, mosolygósan fogadta, 
ahogyan élt.  

Néhány éve már megromlott az 
egészsége. Szeretett családja körében élt és itt is hunyt 
el. Pista bácsi 88 évet élt. 

„..Úgy ment el, ahogy élt, csendesen, szerényen, drága 
lelke nyugodjon békében!” 

(Móráné Öszterling Mária) 
 
„Nem múlnak el ők,  
kik a szívünkben élnek. 
Hiába szállanak, árnyak, 
álmok, évek..” 

(Juhász Gyula) 

 

MÁJUSI ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Keresztelés szentségében részesült: 
Klötzl Emília Ilona, Szikszai Eszter Andrea és Klötzl Bence 
kislánya. 
Lukácsik Lilla, Keresztes Szilvia és Lukácsik Imre kislánya. 
Szeretettel fogadja őket egyházunk! 
 
Elhunyt: 
Soós Ferencné Sándor Ilona és Maróti János. Az örök vi-
lágosság fényeskedjék nekik! 
 

VASÁRNAP 
06.13. 

 
11:00 
 
18:00 

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP 
Varga Sándor élő és el-
hunyt családtagok 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
06.15. 

 

 

8:00 

10:00 

Árpád-házi Boldog Jolán 

szerzetesnő – E 

Igeliturgia 

Diákmise 

CSÜTÖRTÖK 
06.17. 

18:00 

 

Szentmise 

SZOMBAT 
06.19. 

17:00 Esküvő 

VASÁRNAP 
06.20. 

 
11:00 
 
 
18:00 

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 
Nagymihály Lajos, neje Er-
zsébet valamint élő és el-
hunyt családtagok 
Engesztelő imaóra 


