
Adományozó kerestetik!
Templomunk építésében nagy szerepet játszottak a nagylelkű adakozók, ők tették 

lehetővé, hogy templomunk két év alatt felépült. Az elmúlt tíz évben is sokat segítettek 
az adományok különféle céljaink megvalósításában. A zarándok házunk építése mel-
lett, adományozók tették lehetővé azt, hogy van orgonánk, hogy keresztút épülhetett 
a templom köré, hogy vannak szép ólomüveg ablakaink, hogy a templom tetején álló 
Mária szobor ki van világítva, hogy székely kapu áll a templomkertben, hogy elkészült 
az urnatemetőnk. 

Most újabb vállalkozásba kezdünk. Templomunk karzata három oldalról körül öleli a 
templomteret, és ezen az impozáns karzaton húsz kb. egy négyzetméteres kazetta talál-
ható, amik jól láthatók, és ha díszítenénk akkor különösen széppé tennék templomun-
kat. Úgy gondoltuk, hogy a Fatimai Szűzanya templomhoz jól illik az ha megjelenné-
nek benne a rózsafüzér titkai. Szeretnénk tehát megjeleníteni mind a négy rózsafüzér 
húsz titkát mozaik képeken. Ehhez várunk adományozókat.

A mozaikokat Perlaki József ismert művész úr készítené kő mozaikból (márvány), 
arany betétekkel. Egy kép ára 1.650.000 Ft. Akkor tudunk belekezdeni, ha legalább 
négy kép ára a rendelkezésre áll. Középről indítanánk a munkát, így az első négy ti-
tok a következő: az Oltáriszentség, Jézus színeváltozása, Mária mennybevétele, Mária 
megkoronázása. Egyenlőre ezekre várunk adakozót.

Bízunk abban, hogy egyszer megvalósul ez a terv, és így a Fatimai Szűzanya temp-
lomban látható lesz egymás mellett az összes rózsafüzér titok, ez lesz a templom fő 
díszítő eleme, és mindenkit emlékeztetni is fog a rózsafüzér imádság jelentőségére, 
felhív az imádságra.



A RÓZSAFÜZÉR TITKAI
TERVEZETT MOZAIKOK A KARZAT KAZETTÁIBA

Meszlényi József tervei (kőmozaikok arany betétekkel)

ADOMÁNYOZÓKAT KERESÜNK:
Egy mozaik költsége: 1,6 millió Ft

ÖRVENDETES RÓZSAFŰZÉR

Akit te  Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

Akit te  Szent Szűz Erzsébetet látogatván  hordoztál.



Akit te  Szent Szűz a világra szültél.

Akit te  Szent Szűz a templomban bemutattál

Akit te  Szent Szűz a templomban megtaláltál



VILÁGOSSÁG RÓZSAFŰZÉR

Megkeresztelkedés a Jordánban.

A Kánai mennyegző. 



Az Eukarisztia.

Jézus színeváltozása. 

Jézus meghirdeti Isten országát



FÁJDALMAS RÓZSAFŰZÉR

Aki értünk vérrel verejtékezett.

Akit értünk megostoroztak.



Akit értünk keresztre feszítettek.

Aki értünk a keresztet hordozta.

Akit értünk tövissel koronáztak.



DICSŐSÉGES RÓZSAFŰZÉR

Aki a halálból feltámadt.

Aki a mennybe felment. 



Aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.

Aki nekünk a Szentlelket elküldte.




