Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a
bokrosi Szent László - templom híveinek lapja

XIII. évfolyam, 2. szám, 2016. Július
BÚCSÚÜNNEP A 15 ÉVES
BOKROSI TEMPLOMBAN
Június 26-án, vasárnap délután a 15 évvel ezelőtt
Szent László tiszteletére felszentelt bokrosi
templom búcsúünnepére gyűltek össze a hívek.
A szentmise elején Gulyás Ferenc, a templomépítő
közösség vezetője felidézte a tervezéstől a
kivitelezésig tartó hosszú időszak nehézségeit és
örömeit, valamint megemlékezett a munkákat
végző helybeli szakemberekről is. A templom a
közösség összefogásával, a püspökség, Soós Dénes
plébános, valamint a lakosok anyagi és erkölcsi
támogatásával valósulhatott meg.
A szentmisét Gyulay Endre nyugalmazott SzegedCsanádi
megyéspüspök
mutatta
be.
Prédikációjában méltatta Szent László király
ország- és hitépítő munkáját, kiemelve, hogy
példája ma is utat mutathat számunkra.
Szentbeszédének szerkesztett változatát közöljük.
„Szeretett jó Testvérek! A templomot
mindig valakinek odaszenteljük, hogy legyen, aki
pártfogolja, közben járjon, és a templom Urának, a
Mennyei Atyának az oltalmát, segítségét kérje.
Szent Lászlót emeltük ide, amikor a templom
felépült, hogy ő legyen, aki oltalmat és segítséget
kér mindnyájunk számára. Isten mindig
meghallgatja az ő szentjeit, és ha a kérésük az
üdvösségére szolgál valakinek, teljesíti is.
Hallhattuk a Bölcsesség könyvének egy
részét, melyet szépen lehetne alkalmazni Szent
László életére. Az Úr megmutatja az igaz utat,
megáldja a munkáját, oltalmába fogadja, hűséges,
megvédi az ellenségtől, harcaiban győzelmet ad,
örök hírnevet szerez Szent László számára.
István halála után zűrzavar az országban, a
kereszténység még nem elég erős, erkölcsisége
még nincs meg, lopások, bosszúállások,
gyilkosságok, gyűlölet lép fel. Salamon, aki
méltatlan a magyar trónra, próbálja minden erővel,
még harccal is megőrizni a maga királyságát, hogy

mulatni tudjon, és lassan elárulja, eladja az
országot a németeknek. Géza és testvére László
küzdenek a magyar népért, hogy amit István
lerakott alapot, az valóban teljessé váljon. Nagy
csata előtt pld. László Szent Mártont kéri, hogy
vegye oltalmába a népet és vezesse győzelemre.
Ha sikerül, a győzelem helyén templomot építtet a
tiszteletére. Pártfogásával sikerült győzni, és
valóban megépítik a templomot.

Amikor a csata után végigmegy a
harcmezőn, ott látja az ellenség táborából való
Ernyei és Vid ispánok holttestét. Leszáll a lováról,
odamegy a halottakhoz, intézkedik, hogy
tisztességesen, ispánhoz méltó módon temessék el
őket. Nem azt mondja, hogy égessék el, vagy
dobják tömegsírba, hiszen a népek vezetői voltak.
Nincs bosszúállás, a hősöket haláluk után is
megbecsüli, és Isten irgalmát kéri mind a kettő és
az egész elhunyt tábor részére.
Csodálatos ez a szeretet benne, ez a mély
hit, amelyet az édesapjától és nevelőitől kapott. Az
előbb hallottuk az evangéliumban Isten fő
parancsát, „Szeresd Uradat, Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Az
egész élete tele van Isten előtti hódolattal. Neki
adja a koronáját, neki adja az életét és mindazt,
amit kötelességnek lát, hogy őtőle várja az Isten,
maradéktalan hűséggel próbálja teljesíteni.
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Ha harcolni kell a népért, akkor harcol. A kunok
nem egyszer támadnak, támadásukat visszaveri,
újabb támadás után fölkínál nekik egy darabot a
magyar földből, ha átveszik a magyar
gondolkozást, érzésvilágot, hitet, ha megkeresztelkednek, és nem háborúskodnak meg
rabolnak, hanem keresztény módon élnek. Akkor
telepszenek le. Amikor látja, hogy a szomszédos
országok nem mindig kapnak megfelelő irányítást,
fölkínálja a mai Horvátországnak, csatlakozzon a
mi országunkhoz, mint társ. Nem bekebelezni
akarja, de hogy igazi kormányzást kapjon,
évszázadokon keresztül együtt van a nagy
Magyarország, benne a mai horvát résszel.

Látja, tudja, hogy mit vár tőle az Isten,
hogyan kell irányítani a népét, s ezt mindig
megteszi. Amikor Brassó alá érkezik, nagy
támadás, nem haladnak semmire, szövetségesek
ugyan, de ott lázadók vannak, valamit kellene
kezdeni. Hogy mennyire bölcs: megparancsolja a
katonáinak, hogy mindenki egy csizma földet
hozzon. Odahordják és kiöntik, nagy halom
keletkezik, és a halomnak a tetejére lisztet szór.
Bentről a városból azt látják, hogy ezeknek
mennyi lisztjük, ennivalójuk van még, megadják
magukat. A tárgyalás tisztességesen megtörténik,
nem úgy, mint legyőzöttek, hanem úgy, mint akik
belátják, hogy László jót akar, és a lengyel részen
is békét, normális világot akar terjeszteni.
Az ember beleolvas a krónikákba, hogyan
mérik le az ő életét. Milyen csodálatos a
nagyváradi templom építése. Milyen nagyszerű az
az Isten felé való kiszolgáltatottsága, amelyikkel
biztosan akarja, hogy mindenütt meglegyen a
megfelelő templom és lelkipásztori szolgálat, új
egyházmegyét épít és így tovább.
De a leglényegesebb a példája. Valódi
emberszeretet van benne, az igazság mellett áll, ha
rászorul valamelyik szegény város, mindig ott van
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a segítése. Imádságos lelkületű, minden csata előtt
döntéseihez az Isten segítségét kéri. Honnan van
az ereje? Az imából, a szentmiséből, a
szentáldozásból. Csak Krisztussal együtt tudja
elképzelni az életét, és azt a Krisztustól kapott
feladatot akarja maradéktalanul teljesíteni.
Jó ezt tudni, hogy amikor annyi baj és
nehézség van a családokban, az országban, a
világban, milyen példáink vannak, akik
bemutatják a számunkra, hogyan lehetne békés és
normális életet élni. Ha az ország-, vagy a
világpolitikába beleszólni nem is tudunk, de a
saját családunkban Szent László módjára élni, úgy
nevelni a gyermekeinket, olyan családi otthont
teremteni, bármilyen kötelességünk teljesítésében
azt a lelkületet vinni, amely Istennel megbeszél
mindent, annak megfelelően dönt, és aztán
végrehajtja maradéktalanul.
Úgy gondolom, Lászlónak az élete nagyon
komoly eligazítás tud lenni mindnyájunk számára.
Mi az ő példája a számunkra? Az imádságos élete,
kérései Isten felé, az igazságossága, amelyet nem
lehet elvakítani, a bátorsága, amely az Istenre épít
és tudja, hogy győzedelmeskedik, a hittérítése,
amikor nem csak legyőzni és kiirtani akarja a
kunokat, hanem akik hajlandók megtérni és
békességben élni, azok számára életlehetőséget ad.
Láthatjuk, hogy halála után ereklyéit hogy őrzik,
milyen csodálatos gyógyulások, mennyi béke
született meg közbenjárását kérve az Isten előtt.
Ez a templom neki szentelt, és amikor
elmegyünk előtte, eszünkbe kell, hogy jusson
Szent László és az ő példája. Jó volna, ha ezt a
példát komolyan vennénk, és megtanulnánk a fő
parancsot: az Istent végtelenül szeretni teljes
szívvel, teljes lélekkel, teljes erőből. A felebarátot
úgy megbecsülni és úgy szeretni, ahogy Jézus
tanította, majd László életében és példájában
megvalósíthatóvá mutatta előttünk. Gondolom,
hogy Szent Lászlóhoz fordulni, rá figyelve hozzá
térni, pártfogását, segítségét kérni az életünkben,
átformálódni, nem csak az egész közösségnek a
békéjét szolgálja, hanem a saját üdvösségünket is
elő tudjuk mozdítani. S példánkkal másokat is ide
tudunk vonzani Jézushoz, és az életük
formálódásában a jézusi eszméket, tanítást meg
tudják valósítani. Legyünk tehát ilyen világi
apostolok, mint László volt, ilyen imádságosak és
ilyen hűségesek hazánkhoz, egyházhoz és
egymáshoz.”
Az ünnepség a templomkertben, a bokrosi
hívek által készített finom sütemények melletti
beszélgetéssel fejeződött be.
Összeállította: a Szerkesztő
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SARLÓS BOLDOGASSZONY ÜNNEPE
Július 2-a Sarlós Boldogasszony ünnepe:
ünnepeljük azt az eseményt, hogy az áldott
állapotban lévő Boldogságos Szűz Mária
meglátogatta rokonát, Erzsébetet, aki várta
Keresztelő Szent János születését. Katolikus
magyarságunk minden munkáját a Szűzanyával és
az Ő oltalma alatt végezte: az aratás és a gabona
begyűjtésének idejére eső ünnepnek a SARLÓS
BOLDOGASSZONY nevet adta. Az elnevezés
utal az aratás egykori módjára, amikor még a nők
arattak sarlóval. Az ünnep tartalma az a három
hónap, amit Mária nagynénje, Erzsébet és
Zakariás házában töltött (Lk 1,36-56).
Mária és Erzsébet, valamint a két magzat,
Jézus és Keresztelő János találkozását, János
megszentelődését ünnepeljük. Mária és Erzsébet
találkozásakor Erzsébet betelt
Szentlélekkel, méhében megmozdult, örvendezett a magzat.
János, mint a Megváltó
Előhírnöke,
már
anyja
méhében
megkapta
a
megszentelő kegyelmet: ezért
ünnepeljük Keresztelő Szent
János földi születés-napját is
(június 24.). A kilenc nappal
később,
július
2-án
Erzsébetéktől
búcsúzó
és
Názáreti otthonába hazainduló
Mária bekerült az örvendetes
rózsafüzér imádságunkba 2.
titokként, mint misztérium,
megismerhető "hittitok": "Akit
Te, Szent Szűz Erzsébetet
látogatván hordoztál."
Már a Kr.u.-i 13. században, 1263. július
2-ától a minorita atyák kezdték megülni az
ünnepet. Az egész Egyház számára VI. Orbán
Pápa (1378 - 89) rendelte el az ünnepet, Mária
oltalmát kérve a nyugati egyházszakadás
megszűnéséért.
Igaz ugyan, hogy a köztudat néhány nappal
korábbra, Péter-Pál ünnepéhez (június 29.)
kapcsolja az aratás kezdetét, de a nagy munka
elkezdésének kultikus hagyományai Sarlós
Boldogasszony ünnepéhez kötődnek. A magyar
"Sarlós" kifejezés is a búza beérésére, az aratásra
utal. Így ez az ünnep nemcsak jelképes, hanem
valóságos kezdete az aratásnak: az aratók a kézi
arató szerszámaikat (kasza, gereblye, SARLÓ,
favilla stb.) a templom falához támasztották,
miközben misén vettek részt. Imádkozva kérték az
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Aratás Urát, hogy áldásával kísérje munkájukat.
A pap pedig megáldotta az aratókat. Ezután
ünnepi ruhában vágtak egy rendet a búzatáblában,
majd hazatértek ünnepelni. Csak másnap fogtak
hozzá igazán a nagy és áldásos munkához.
Napjainkban a kombájnok végzik az aratás
munkáját az ember helyett, de néhány évtizeddel
ezelőtt a házi kemencében sütött kenyér, és a
finom foszlós fehér cipó finomabb volt a mostani
"adalékos" kenyereknél! Az új kenyérből a gazdák
adtak a rászoruló szegényeknek is: így lett Sarlós
Boldogasszony a szegények és a szükségben
szenvedők gondviselője és patrónusa. De Ő a
betegségben és fogságban sínylődők pártfogója,
halottak oltalmazója és a várandós édesanyák
patrónusa is.
A Felvidéken és a Kisalföldön ezen a
napon felvirágoztak egy széket, és a ház elé a
tornácra tették, hogy ha arra
járna a "nehézkes Mária",
legyen hol megpihennie. A
Kárpát-medence magyarsága
ezen a napon gyógyfüveket
vágott le sarlóval, és a
templomokban
megszenteltették. Szeged környékén ma is
fodormentát szentelnek Sarlós
Boldogasszony Ünnepén, amit
gyógyításra használnak, és
tesznek belőle a halott
koporsójába is.
Kérjük mi is imáinkban
Sarlós Boldogasszony közbenjárását, hogy betegségeinkből
meggyógyuljunk,
testi-lelki
egészségnek örvendjünk, és a
Szentlélek indításait hűségesen követve Máriával
együtt mindig magasztaljuk Urunkat, Istenünket!
Fenti gondolatokkal kívánja Sarlós Boldogasszony
közbenjárására Isten áldását csongrádi, felgyői és
bokrosi Híveinknek:
János atya

Túrmezei Erzsébet: Nyár
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(részlet)
Aranykalászos határban
száll most hálával teli
trónusod elé az ének,
tüzéért a nap hevének,
mert a szemet érleli.
Esőcseppek záporáért,
hajnalok hűs harmatáért,
mindenért az ég alatt
vigassággal áldalak.
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ELSŐÁLDOZÁS
Május utolsó vasárnapján, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepén huszonkét gyermek járult először
szentáldozáshoz a Nagyboldogasszony templomban.

Elsőáldozók: Bárány Boldizsár, Bojtár Marcell, Bori Izabella, Farkas Zsófia Réka, Fekete Enikő,
Gránicz Jázmin Emma, Huszka Bence, Huszka Máté, Kallai Attila, Kovács Bence, László Márk, Makai
Péter, Márkus Viktória Laura, Mészáros Emese, Muikku Henrik Lauri, Nagy Anna Natasa, Nagypál
Adrienn, Török Balázs, Palásti Edina Anasztázia, Patik Málna, Ujszászi Mónika, Veres Viktor Csanád

ORBÁN NAPI BÚCSÚ

és a Bacsa dűlő kereszteződésében lévő Szent
Orbán szobornál. A szép számmal összegyűlt
híveknek Topsi Bálint plébános úr mutatta be a
szentmisét. A mise után plébános úr invitálásával
Gyovai Gáspár és felesége Klára asszony
babgulyással vendégelte meg a résztvevőket,
illetve saját termelésű boraikkal kínálták meg a
régi búcsúi hangulatra emlékező zarándokokat.

Május 28-án, szombaton délelőtt tíz órakor
kezdődött a szentmise a szőlők között, a Dehere út
www.kistemplom-csongra d.hu
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ZARÁNDOKLAT A CSÍKSOMLYÓI
SZŰZANYÁHOZ
„Vándor fecske hazatalál,
Édesanyja fészkére száll.
Hazajöttünk, megáldott a
Csíksomlyói Szűz Mária.”
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Második nap megnéztük Máréfalván a
székelykapukat, a Tolvajos tetőn fejet hajtottunk a
három kereszt előtt, amelyek a székelyek János
Zsigmond
serege
feletti
győzelmére,
a
csíksomlyói búcsú elindulására, a honfoglalás
1100. évfordulójára, és Márton Áronra
emlékeztetnek.

Vidám kis csapatunk május 12-én indult
zarándoklatára Erdélybe. A Szent József
templomnál János atya, a Nagyboldogasszony
templomnál Bálint atya bocsátott utunkra egy-egy
áldással.
Még a határ előtt megismerkedtünk Erdély
történelmével
Szent
Istvántól
Trianonig.
Történelmi kalauzunk és egyben egyik
idegenvezetőnk is Losoncziné Szentandrási
Erzsike volt, aki mindig örömmel gondoskodott
arról, hogy kellő információval rendelkezzünk
minden utunkba eső történelmi helyről.

Arany János városán – Nagyszalontán
áthaladva a Toldi család, a települést alapító
Bocskai István és a hajdúk jelentőségéről
hallottunk. Nagyvárad, „Szent László városa” felé
haladva a király tevékenysége és a Bazilika
(korábban Mária tiszteletére épült, László
alapítású templom) volt témánk. A Király-hágón
gyönyörködtünk a táj szépségében, majd a Sebes
Körös völgyébe jutottunk le a Kalotaszegimedencébe. Kolozsváron első utunk a Szent
Mihály templomhoz vezetett, Márton Áron
püspök szobránál – aki korábban a templom
plébánosa volt – elhelyeztük emlékszalagunkat.
Mátyás király szülőháza és a szobor megtekintése
után útnak indultunk Torda, Nyárádtő, a Sóvidék
útvonalon szálláshelyünk, Sikasszó felé. Késő esti
érkezésünkkor a háziak és a Horváth-Varga család
szívélyesen fogadott minket, elfogyasztottuk első
közös vacsoránkat, majd a sikasszói Brigitta
panzió kényelmes szobáiban hálatelt szívvel
hajtottuk álomra fejünket.

Itt ismertük meg Erdély egyik legnagyobb
püspökének küzdelmes életét. A püspökatya
jelmondata szerint élt: Non recuso laborem, vagyis
„Vállalom a munkát/szenvedést”. Ezután utunk
Gyimesbükkre vezetett az ezer éves határhoz.
A
kontumáci
kápolnánál
imádkoztunk
Boldogasszony Anyánkhoz, itt is elhelyeztük
szalagjainkat, megtekintettük a kápolnát és a
vasúti őrházat. A bátrabbak a Rákóczi vár
romjaihoz is felkapaszkodtak a sok-sok lépcsőn.
Megemlékeztünk a II. világháború hős katonáiról,
akik életük árán is igyekeztek lassítani az oroszok
előrenyomulását. „Édes Erdély itt vagyunk, érted
élünk és halunk”. Madéfalván tisztelegtünk a 200
legyilkolt székely emléke előtt, az emlékműnél a
Székely himnusz hangjai mellett helyeztük el
koszorúnkat.
Szombaton ragyogó napsütésben érkeztünk
meg utunk fő céljához, a Csíksomlyói
Szűzanyához. Mária énekkel és Rózsafüzér
imádkozásával hangolódtunk a Segítő Szűz
Máriánkkal való találkozásunkra, és elmondtuk
Urbán Erik atya, csíksomlyói templomigazgató
imáját: „… Bizalommal jöttem ide, mint édes, jó
Anyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem
vezércsillagához. Végy oltalmadba és nyújtsd
felém kezedet, mely engem gyámolítson,
vezessen, oltalmazzon!
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Hallgasd meg buzgó kérésemet, segíts minden
ügyemben,
vigasztalj
szenvedésemben
és
bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a
bűnre vezető kísértéstől, légy betegségemben
ápolóm, és halálomkor vigasztalóm! A Te kegyes
oltalmadba ajánlom nemcsak önmagamat, hanem
barátaimat, jótevőimet és mindazokat, akikért
imádkozni tartozom!...”

Ez a nap mindannyiunk számára nagyon
felemelő volt. Az út a hegyre néha erőt próbáló
volt, ám mindenki vállalta ezt a nehézséget azért,
hogy együtt imádkozhasson, énekelhessen a több
százezres tömeggel, és együtt hallgassa meg a
szentmisét azon a szent helyen zarándoktársaival.
„Édesanyánk hozzád jöttünk lángadozva, mert
szeretünk, ó Szűz Mária…” hangzott ajkunkról az
ének, Mária pedig ránk mosolygott az égből, és
„elseperte” a felhőket zarándok hívei feje felől.
Mindenki óriási hálával és örömmel szívében tért
haza a szállásra, és próbált erőt gyűjteni a
mindennapokra.
Vasárnap Farkaslakán, Tamási Áron sírjánál
helyeztük el tisztelgő szalagunkat, elénekeltük a
székely és a magyar himnuszt, hiszen ő:
„Törzsben székely volt, Fia Hunniának, Hűséges
szolgája bömlott századának.”
Jártunk Szovátán, lementünk Parajdon a
sóbányába, és megtekintettük a világhírű
népművészeti
cserépedényeket
Korondon.
A napnak nagyon szép befejezése volt a Topsi
Bálint plébános úr által bemutatott szentmise
Zeteváralján,
a
május
1-én
felszentelt
templomban, melynek védőszentje munkás Szent
József. A szentbeszédet Mátyás Gábor zeteváraljai
plébános atya mondta, aki a szentmise végén
bemutatta nekünk a szép, új templomot, beszélt a
templomépítésről,
további
terveiről
és
szentképekkel ajándékozott meg bennünket.
A templom kertjében lévő lourdes-i Mária
barlangjánál is hosszan énekeltünk búcsújáró
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Mária-énekeket. Utunk során az énekfelelős Szabó
Klári volt. Ebben a csodálatos új templomban
elhelyeztünk a „Szent József, könyörögj
érettünk!” feliratú szalagot, és imádkoztunk az
otthonmaradt testvérekért. A napot vidám
hangulatú vacsorával, zenés-táncos esttel zártuk.
Utolsó napunkon Bálint atya áldásával
indultunk haza. Még az időjárás is sajnálta, hogy
elhagyjuk a Hargitát, mert eleredt az eső.
Segesvár, Nagyszeben és magas Déva vára után
érkeztünk
meg
Máriaradnára.
A
helyi
Idegenvezető ismertette a kegyhely történetét,
majd itt is az oltár elé tettük tiszteletünk jeleként
címeres szalagunkat. Sikerült feljutni a Kálvária
dombra is, ahol a csongrádiak által készíttetett
stációnál is elhelyeztük az emlékezés szalagját.
A radnai Máriánál tett látogatásunk méltó és
ünnepélyes
befejezése
volt
őt
napos
zarándoklatunknak.
Hálatelt szívvel gondolunk vissza azokra a
napokra és azokra az emberekre, akikkel ott
találkoztunk, és akik bármilyen módon is
hozzájárultak zarándoklatunkhoz.

Köszönettel fordulunk Topsi Bálint plébános
atyánkhoz, aki megszervezte nekünk ezt a
kirándulást. Köszönjük Losoncziné Szentandrási
Erzsikének az idegenvezetést, Cseriné Mártikának
a közös imákat, Horváth-Varga Sándornak és
családjának, valamint a Brigitta panzió
vezetőjének és munkatársainak a szíves
vendéglátást, valamint Szabó Lászlónak és
családjának zarándoklatunk koordinálását és az
énekes szolgálatot.
Legfőképpen hála legyen az Úrnak és a
Szűzanyának,
hogy
megáldották
ezt
a
zarándoklatot, és végig kísérték gondviselésükkel
utunkat.
Egy zarándok
„Boldog az az ember, akinek ereje benned gyökerezik,
és akinek szíve zarándokútra készül.”
83. zsoltár
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A HARANGOK
HÁBORÚBA MENTEK
"Dörgő harangok" címmel tartott előadást
Dr. Gyöngyössy Orsolya néprajzkutató, az MTASZTE Vallási Kultúrakutató Csoport tagja április
14-én a Művelődési Központ és Városi Galéria
kiállítótermében. Korabeli fotókkal, dokumentumokkal illusztrált nagysikerű előadás részese
lehetett a nagyszámú hallgatóság.

Az 1914 nyarán kitört első világháború előre
haladtával az ágyuk szerepe nőtt a harcászatban,
ezért a nyersanyagául szolgáló bronzhoz sok
esetben a harangok beolvasztásával igyekeztek a
hadviselő felek hozzájutni. Katonai harang
leszerelő bizottságok járták a helységeket, és
kiválasztották azokat a harangokat, amelyeket az
ágyúöntéshez el fognak majd szállítani.
A harangok leszerelésének és hadicélú
felhasználásának
hulláma
azaz
a
harangrekvirálás - nem kerülte el városunkat sem.
Csongrádon 1916-ban a városban és a
határban összesen 25 harang volt: 4 a
Nagyboldogasszony templomban, 3 a Szent Rókus
templomban, 3 a temetőben, a többi pedig szerte
széjjel a szőlőkben és a tanyavilágban.
A harangok elvitelét két hullámban valósították
meg. Az első rekvirálás 1917-ben történt, akkor a
9 legnagyobb harangot vitték el. A plébánosnak
ekkor még sikerült eltitkolnia, hogy a határban is
vannak harangok. Sajnos később ez kiderült, és
18’ januárjában jött az újabb parancs, hogy ezeket
is be kell szolgáltatni. Csupán 4 harang maradt az
egész városban. Az előadó így elevenítette fel a
korabeli eseményeket:
„Kapott egy levelet Túry Károly csongrádi
plébános a püspöktől, amelyben azt állt, hogy
nemsokára jön a katonai harang leszerelő
bizottság – ezeket így hívták –, és készüljön erre
fel, ha másként nem, hát lélekben, és arra is
készüljön fel, hogy egész Csongrádon négy harang
maradhat,
több
nem.
Ez
pedig
a
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Nagyboldogasszony templom legnagyobb és
legkisebb harangja, a Rókus templomban
maradhat egy harang, és egy a temetőben. Ez volt
a minimális mennyiség, amellyel az egyházi
funkciókat zökkenőmentesen el lehessen látni. Meg
is érkezik ez a bizonyos bizottság, és összesen 9
nagyobb harangot vittek el. Több 18. és 19.
századi harang is áldozatául esett ennek az első
harangrekvirálási hullámnak. Mivel a plébános
kapott figyelmeztetést, hogy mely napon jönnek
leszerelni a harangokat, fel tudtak erre készülni.
A belsővárosi Szent Rókus templom előtt készült
képen látható a három leszerelt harang, közülük a
legkisebb az az eperjesi kisharang, körülveszik a
mi picike dédszüleink, így búcsúzva tőlük.
Háttérben látható a belsővárosi tanító úr, ő
vezényelte ki a gyerekeket, hogy elbúcsúztassák a
harangokat.
Ugyanilyen
kép
készült
a
Nagytemplom előtt is, ez látható a meghívón is.
Láthatjuk a képen a szép nagy bajuszú úr Kalmár
Illés főkántort és a plébánost is, aki még a fotó
készítése kedvéért sem veszi le a szemét a
harangokról. Látszik rajta az a mély gyász, az a
mély fájdalom, mely a leírásokban is visszaköszön.
Ha a Historia
Domust olvassuk
ebben az időszakban, a plébános
teljesen belebetegedett ebbe az
egészbe,
hogy
nem tudta megakadályozni a harangok elvitelét, a
képen ez látszódik
és visszaköszön.„
Az országban
több helyen voltak
gyűjtőpontok,
ahová
vasúton
szállították
a
harangokat, majd
válogatás nélkül beolvasztották ezeket. A
településeknek nem volt beleszólási lehetőségük a
harangok erőszakos elvitelébe, mely erős érzelmi
reakciót váltott ki az emberekből. Nagyon
kötődtek a harangjaikhoz, hiszen egy – egy harang
előállítása nagyon sokba került a közösségek
számára, nagyon sokáig készült, az ember minden
nap hallotta a hangját, arra ébredt, arra feküdt, az
esküvőjén hallotta, tehát egy valódi gyászfolyamat
zajlott le az emberekben, mikor ezeket a
harangokat kényszerrel és katonai parancsra
elvitték tőlük.
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Éppen
ezért
a
háborút
lezáró
békeszerződés megkötése után Szedlacsek István
plébános fő feladatának tekintette, hogy a
veszteséget pótolja. Már 1920 karácsonyán
megalapították a Harangalap Gyűjtő Bizottságot,
amely
azonnal
megkezdte
a
munkát.
Adománygyűjtő felhívásukra az egész város
megmozdult, és 1922-ben már két óriási haranggal
gazdagították a Nagyboldogasszony templomot.
1927-re az összes elvitt harangot pótolni tudták a
csongrádiak, ami egy vesztes háború után
hatalmas anyagi áldozattal járt. Az emberek úgy
gondolták, hogy az életnek folytatódnia kell.
A harangjainkat elvitték, a fiainkat, az
édesapánkat, a férjünket elvitték a háborúba, de mi
igenis élni akarunk, folytatni az életünket, és
ennek szép szimbóluma a harangok újbóli
beszerzése. A harangok a közösség élni akarását
jelképezik.
Túriné Nádudvari Mária
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felduzzasztásával hozták létre. A gát 300 méterre
volt a földtől, és bevallom egy kicsit ijesztő volt.
Amikor a szállásra értünk - a Hotel Piscul
Negruba - mindenki felment a hálószobájába.
Amikor eljött az este, és bejelentették, hogy
bezárják az ajtót, mert medvék jönnek, mindenki
egy kicsit megijedt. Az összes gyerek kiment a
szomszéd szoba erkélyére, és ott figyeltük a
medvét, hátha odáig eljön. Majd átmentünk a
másik szoba ablakához, ahol már láttuk a medve
szemét, aztán elmentünk aludni.

Juhász Gyula: Falusi harang verse
A hangom egyszer régen meghasadt.
A nagy, szent Dómból selyem ég alatt
Idekerültem.
Szegény, repedt falusi harang.
Most hirdetem a paraszt-születést
És kongatom a koldus-temetést.
Giling-galang
S a jég ellen védem a vetést.
Ködös, kopott táj, fázós, idegen
S én zengetem halottas énekem.
Bim-bam, bim-bam,
Fölöttem megmaradt a végtelen.
Távol harangok idekonganak:
Giling-galang, bim-bam, giling-galang.
Temet, sirat.
Engem sirat, temet száz büszke hang.
Száz boldogan zengő és távoli harang.

MINISTRÁS KIRÁNDULÁS
ROMÁNIÁBA
Július 4-én ministráns kirándulásra indultunk 12
fővel. A magyar-román határt Nagylaknál léptük
át. Az első napon Petrozsénybe mentünk,
szétnéztünk a városban, majd a Vila Melinda
szállodában töltöttük az éjszakát. Ott sok új
embert ismertünk meg, és még az angoltudásunkat
is felfrissíthettük.
A második napon reggel 8 órakor
(romániai idő szerint) kaptunk reggelit, ami
rántotta volt. Majd elmentünk a Transalpina nevű
úthoz, felmentünk a tetejére, ahol 14 Celsius fok
volt, míg lent meg nagyon meleg. Utunk során át
kellett menni egy mesterséges gáton, a Vidraru-tó
mellett. A Vidraru-tó egy mesterséges tó a
Fogarasi-havasokban. Az Arges folyó vizének

A harmadik nap 9.30-kor volt a reggeli.
Utána
felmentünk
a
Fogarasi
havasok
legmagasabb pontjára, ameddig autóval fel lehet
menni, több mint 2000 méter magasra. Ott a
többiek hógolyóztak (júliusban!), mi meg
nézegettük az ékszereket, és ettünk kürtős
kalácsot. Egy nagyon hosszú út után értünk a
szállóba -Pensiunea Printul Vlad-, ahol grilleztünk
vacsorát. Ott sem volt nagyon sok alvás!
A negyedik napon 9.30-kor reggeliztünk.
Hazafelé menet megálltunk Déva városában, ahol
tettünk egy nagy sétát, felmentünk Déva várába,
majd megnéztük Böjte Csaba atya ferences
templomát
is.
Máriaradnán
megálltunk,
bementünk a templomba, és a mögötte lévő
keresztutat is végigjártuk. Este kilenc óra körül
már itthon voltunk.

Köszönjük szépen Bálint atyának, hogy elvitt
minket erre a szép kirándulásra!
László Anna
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AZ IRGALMASSÁG ÉS
SZENT FERENC
A „Ferences esték” programsorozat állandó
előadói – Bertalan testvér, ferences szerzetes és
Kerekes László világi ferences – a május 25-i
előadáson az irgalmasságról elmélkedtek.

Bertalan testvér a Szent Lukács
evangéliumából ismert Tékozló fiú történetével
kezdte
mondanivalóját
(Luk.
15,17-18.).
A történet szerint az apának sokkal becsesebb volt
a tékozló, a vagyont elherdáló, majd bűnbánattal
hazatérő kisebbik gyermeke, mint a földjein
dolgozó, atyjának hűségesen engedelmeskedő
idősebb fiú. A példabeszéd az apa megbocsátó
jóságáról, irgalmasságáról szól.
A Szentírás alapján az irgalmasságnak 14
testi és lelki cselekedetét ismerjük. Testi
cselekedetei a következők: 1. az éhezőknek ételt
adni, 2. a szomjazóknak italt adni, 3. a
szegényeket ruházni, 4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és 6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.
Az irgalmasság lelki cselekedetei: 1. a bűnösöket
meginteni, 2. a tudatlanokat tanítani, 3. a
kételkedőknek jó tanácsot adni, 4. a szomorúakat
vigasztalni, 5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, 7. az
élőkért és holtakért imádkozni.
Az Irgalmasság Szent Évében fokozottan
figyeljünk oda, és gyakoroljuk ezeket a
cselekedetek. „Legtöbbet azonban a szentmise és
az imádság használ. Vigyük magunkkal a
templomba a szívünket és az imádságunkat!”
fejezte be gondolatait Bertalan testvér.
„A mai ember kezd elfordulni Istentől.
Régen minden parasztember tudta, hogy hiába
dolgozik, ha nincs rajta áldás, nem sokat ér az
aratás. Most, ha elveri a jég a szőlőt, fizet a
biztosító. A mai ember mindent maga akar
megoldani. Úgy érzi, egyre kevésbé van szüksége
Istenre.” Ezekkel a gondolatokkal kezdte
elmélkedését Kerekes László, majd így folytatta:
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„Az isteni gondviselésnek tudható be, hogy a jelen
világ bajára a katolikus egyház meghirdette az
Irgalmasság évét. Jó lenne, ha a Szent Év által a
mai ember visszatalálna Istenéhez!”
Az irgalmasságról szólva felelevenítette
Jézus példabeszédéből az ellenségén segítő és
irgalmas Szamaritánusról szóló történetet, a
Tékozló fiú történetét és a Házasságtörő
asszonyról szóló evangéliumi részt. Igazság, vagy
irgalom?
Ragaszkodjak-e
mindenáron
az
igazamhoz? Valóban az a legfontosabb, hogy
nekem mennyire van igazam? „Biztosan vannak
olyanok, akik ellenünk súlyos bűnöket követtek el.
Ha mi az evangélium szerinti életre törekszünk,
akkor ne zárjuk be azok előtt a kaput, akik
rászorulnak a mi irgalmunkra. Adjunk teret az
irgalmasságnak, és akkor a Mennyei Atya is
irgalmas lesz hozzánk. Tegyük meg az első lépést,
ha kell a másodikat is, majd a harmadikat is.
Előbb békülj ki haragosoddal, aztán gyere a
templomba, és adj hálát Istennek, hogy képes
voltál ezt megtenni” – mondta az előadó. Vegyük
észre környezetünkben azt az embert, aki
szomjazza az irgalmasságot!

Az előadók felhívták a figyelmet Böjte
Csaba: Az irgalmasság iskolája című, az
interneten megtekinthető video sorozatára,
amelyben Csaba testvér az irgalmasság egy-egy
állomásáról elmélkedik személyes történetek
bemutatásán keresztül. Végezetül a hallgatóság
figyelmébe ajánlották még Szent Bonaventura
középkori teológus könyvét, mely Assisi Szent
Ferenc életét mutatja be, akinek minden
cselekedetét az irgalmas szeretet határozta meg.
Túriné Nádudvari Mária

Fausztina nővér gondolatai:
„Jézus azt várja el tőlünk, hogy naponta legalább
egy jó cselekedet végezzünk felebarátainkért.
Ezt pedig mindnyájan megtehetjük, ki-ki a
maga területén, az Úrtól nekünk juttatott
adomány révén.”

www.kistemplom-csongra d.hu
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EGYHÁZI ÜNNEPEINK
Júliusban

2-án: Sarlós Boldogasszony
Ünnepéről a 3. oldalon külön emlékezünk meg.
11-én: Szent Benedek apát, Európa
fővédőszentje
Itáliában született Kr.u. 480-ban. Testvére Szent
Skolasztika. Tanítványaival a Monte Cassino
hegyen telepedett le, ahol megalapította a ma is
híres kolostorát. Regulát állított össze a
szerzetesek számára, amely gyorsan elterjedt.
Jelmondata: "Ora et labora! Imádkozzál és
dolgozzál!" A benedek-rendi szerzeteseknek
jelentős szerepük volt Európa megtérítésében és
kultúrájának kialakításában. Benedeket VI. Pál
pápa
1964-ben
Európa
fővédőszentjének
nyilvánította. Meghalt Kr.u. 547. március 21-én.
A „Bencés" kolostorokban és templomokban
főünnep. Igy pl. Pannonhalmán és a Tihanyi
Bencés Apátsági templomban is.
16-án: Kármelhegyi Boldogasszony
Ünnepeljük azt az eseményt, amikor Illés próféta a
Kármel hegyen védelmezte az Istenbe vetett hit
tisztaságát (1Kir 17-19). A XII. században néhány
remete Bertold keresztes lovag vezetésével ide
vonult el a világtól. Ők lettek az Istenszülő
pártfogása alatt szemlélődő életet élő karmelita
rend alapítói. Női ágának kiemelkedő egyénisége
Avilai Nagy Szent Teréz. Hazánkban a kármeliták
férfi- és női ága is működik. Rendházaik kedvelt
lelkigyakorlatos helyek: az imádság és a lelki
elmélyülés helyei. Negyedéves folyóiratuk, a
"Kármel"gazdag lelkiségi lap.
26-án: Szent Joachim és Szent Anna
A szentesi Szent-Anna templom búcsúünnepe.
Ők voltak a Boldogságos Szűz Mária szülei, a Kis
Jézus Nagyszülei. A Boldogságos Szűz Anya a
nagymamák, Szent Joachim pedig a nagyapák
patrónusa. Talán még soha nem volt olyan
időszerű kérni közben járó segítségüket, mint
napjainkban.

Augusztusban
2-án: PORCIUNKULA
Templomunk búcsúünnepe
Szent Ferenc által Assisiben helyreállíttatott
Porciunkula-kápolna fölszentelésének emléknapja.
A ferences templomok ünnepe.

2016. Július

4-én: Vianney Szent János
A franciák és a Világegyház nagy szentje, Lyon
mellett született 1786-ban. Sok nehézséget kellett
leküzdenie, míg 1815-ben pappá szentelhették.
Ars falucskában a rábízott plébániát csodálatos
módon kormányozta, prédikációival, imádságaival
és szeretetével. Népszerű pap és gyóntató, akinek
tanácsait hívei és az Arsba zarándokló tömegek
szent tisztelettel fogadták. 1859. augusztus 4-én
halt meg Arsban.
5-én: Havas Boldogasszony
A Szegedi Alsóvárosi Ferences templom
búcsúünnepe.
A Római Santa Maria Maggiore bazilika
dedikációs ünnepnapja. A 431. évi efezusi zsinat
után, amelyen Jézus anyját Istenszülőnek
nyilvánították, III. Sixtus pápa templomot
építtetett az Istenanya tiszteletére. A templom
helyét maga a Szűzanya határozta meg: az év
egyik legforróbb napján, augusztus 5-e reggelén
havat hullatott az Esquilinus domb tetejére, és ide
épült a templom. Ez a Nyugati Egyház legősibb
Mária temploma.
6-án: URUNK SZINEVÁLTOZÁSA
Ünnepeljük ezen a napon azt a természetfeletti
üdvösségtörténelmi
eseményt,
hogy
Krisztus
Urunk fölvitte a
hegyre
Péter,
Jakab és János
apostolokat, és
ott megmutatta
Magát
Isteni
Dicsőségében.
(Mt 17,1 - 13). Mózes és Illés tanúságtételével, a
törvény és a próféták ószövetségi képviselőinek
jelenlétében megerősíti hitükben apostolait és
követőit.
11-én: Assisi Szent Klára
Szent Klára Assisiben született 1193-ban. A
szegénység útján szülővárosának nagy fiát,
Ferencet követte. Alapító anyja a róla elnevezett
Klarissza
női
szerzetesrendnek.
Szigorú
szegénységben élt, de mégis gazdag volt a szeretet
és a jámborság tetteiben. Szoros lelki barátság
fűzte szerzetestársához, Prágai Szent Ágneshez,
III. Béla királyunk unokájához. Meghalt 1253.
augusztus 11-én, az assisi Szent Damján
kolostorban.

www.kistemplom-csongra d.hu

2016. Július

HARANG-SZÓ

15-én: NAGYBOLDOGASSZONY
Csongrádi Nagytemplomunk búcsúünnepe.
Ünnepeljük a Mennybe fölvett Szűzanyát, aki
testestül-lelkestül a Mennybe vétetett: "assumpta
est!" Jézus Krisztus a Mennybe ment: "ascendit in
caelum!" Szent István királyunk a Mennybe
Fölvett Szűzanyának ajánlotta fel a Magyar Szent
Koronát. Ezért kérjük imáinkban a Mennybe
Fölvett Szűzanyát, Nagybol-dogasszonyunkat,
hogy meg tudjunk maradni Mária Országának!
16-án: SZENT RÓKUS
Szent Rókus templomunk
búcsúünnepe.
Szent Rókus csodatevő ferences
rendi
szerzetes
DélFranciaországban született az
1300-as években. A szegények
támogatója, a pestises betegek
ápolója volt, akiket érintésével
meggyógyított. Ünnepe halála
évfordulóján, augusztus 16-án
van.
20-án: SZENT ISTVÁN
KIRÁLY
Állami
ünnep.
Ünnepeljük
államalapító szent királyunkat,
aki Esztergomban született 969ben.
1000-ben
Magyarország
királyává
koronázták. Feleségével, Boldog Gizellával és
fiával, Szent Imrével a magyar család első szent
példáját adják. Királyunk az Egyház törvényeit
megtartva, alattvalói igaz javát kereste. Tíz
püspökséget és számos kolostort alapított,
támogatta az egyházi életet. 1038. augusztus 15én, Nagyboldogasszony ünnepén halt meg.
Székesfehérváron,
az
általa
építtetett
Nagyboldogasszony Székesegyházban temették el.
Szent László király uralkodása idején itt avatták
szentté 1083. augusztus 20-án.

Szeptemberben
8-án: Szűz Mária születése
(Kisboldogasszony)
Az ünnep eredetileg a Jeruzsálemi Szent-Anna
Bazilika szentelési évfordulója volt. A Keleti
Egyházakban a liturgikus év a mai ünneppel
kezdődik, mivel ez a nap a "MEGVÁLTÁSUNK
KEZDETÉNEK
ÜNNEPE".
Demonstrációval, körmenettel ünnepeljük a
Boldogságos Szűz Máriát, mint Istenanyát, aki a
Megváltó Édesanyja lett.
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12-én: Szűz Mária Szent Neve
Mária nevének liturgikus ünneplése a XVI.
században indult el Spanyolországból. Boldog XI.
Ince pápa rendelte el Mária nevének ünneplését az
egész Egyházra, hálaadásul a török feletti
győzelemért Bécs falainál 1683. szeptember12én.
14-én: Szent Kereszt felmagasztalása
Kr.u. 335. szeptember 13-án Jeruzsálemben
ünnepélyesen felszentelték a
Szent Sír Bazilikát, majd másnap
először mutatták fel a népnek, a
május
3-án
megtalált
keresztereklyét! Ezt a perzsák
által 527-ben elrabolt Szent
Keresztet
szerezte
vissza
Heraklius császár Kr.u. 628-ban.
15-én: Fájdalmas Szűzanya
A régi egyházi kalendárium
szerint a virágvasárnap előtti
pénteken (Fájdalmas Péntek:
Nagy-péntek előtt egy héttel) is
volt egy ünnepe a Fájdalmas
Anyának 1721-től. De még XI.
Benedek pápa hagyta jóvá 1304ben "Mária Szolgáinak Rendjét"
(a szerviták rendjét), akiknek fő
feladatuk napjainkban is a Fájdalmas Szűzanya
tiszteletének ápolása.
21-én: Szent Máté apostol és evangélista
A tömörkényi templom búcsúünnepe.
Máté Kafarnaumban született, és a pénzváltó
(vámos) asztalát elhagyva követte az Urat. Az első
evangélium szerzője arám nyelven. Földi
maradványait Keletről ezen a napon a X. század
közepén Salernoba (Itália) vitték át, ahol jelenleg
is őrzik.
29-e: Szent Mihály napja
Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael
főangyalok ünnepe. Az angyalok és a főangyalok
"összekötők" (közvetítők) Isten és ember között.
Ezért imádkozzuk a Szentmisék liturgiájában:
"Kérem... az összes angyalokat és szenteket...,
hogy
imádkozzatok
értem
Urunkhoz
Istenünkhöz!"
Kívánom Kedves Híveinknek,
ünnepeink
mindannyiunkat
gazdagítsanak és szolgálják
üdvösségét:
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MOSOLYOGNI TESSÉK!

Az idei évben ismét részt vettünk az Ifjúsági téren
megtartott városi majálison, ahol bográcsos
marhapörköltet főztünk „Szabó Laci módra”.
A főszakácsunk munkáját szorgos kezek segítették
a krumpli pucolástól a terítésig, a májusfa
díszítéstől a sátrak felállításig. Mások a
hozzávalók szállításában segédkeztek, és volt, aki
az alapanyagok és a „védőitalok” egy részét
biztosította.

Persze nem szüntelenül, nem reggeltől estig, de
bujkáljon bennünk a mosoly - minden eshetőségre
készen -, hogy bármikor felragyoghasson. Mert a
mosoly, meggyőződésem szerint, mindig egy kis
fényt hoz az életünkbe, meg a máséba is. Kicsike
fényt, de sok kicsi, mint tudjuk, sokra megy.
(Janikovszky Éva)
Beneveztünk a főzőversenyre is, ahol az idén
helyezést nem sikerült elérnünk, de nem is ez volt
a fő célunk. Az ilyen alkalom a gasztronómiai
élményen túl lehetőséget teremt arra, hogy
közelebb kerüljünk egymáshoz. Elsősorban azért
volt fontos a részvételünk, hogy együtt legyünk,
de azért a finom ebéd is igen gyorsan elfogyott.
Sajnos a későn jövőknek már nem is jutott belőle.

Május első vasárnapja lévén a fiúk az anyák
napjáról sem feledkeztek meg, egy-egy szál
virággal köszöntötték az édesanyákat, a
nagymamákat, sőt még a leendő anyukákat is.
Jó volt együtt, vidám hangulatban tölteni a napot!
Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület

Cipő orra
A templomi színjátszó csoport szomorú tragédiát
mutat be, amelyen az egyik főhőst lelövik.
Előadás közben azonban a „gyilkos” fegyver
csütörtököt mond. Hiába próbálja többször is
elsütni, csak nem durran. Erre a színész végső
kétségbeesésébe belerúg az „áldozatba”, aki a
földre zuhan. Aztán kissé felemeli a fejét, és
elhalóan rebegi:
- Ah, meg kell halnom… E gonosz ember
cipőjének orra át van itatva méreggel…
A pokol tüze
A ferences lelkiatyához beállított egy ifjú
„szellemóriás”. Hányaveti modorban vitatkozni
kezdett
vallási
kérdésekről.
Gúnyosan
kérdezősködött a pokolról is:
- Páter, hisz abban, hogy van pokol?
- Hiszek.
- Azt mondja csak, meddig tart a pokol?
- Örökké.
- És mit gondol, honnan veszik azt a rengeteg
tüzelőt, amivel a pokol olthatatlan tüzét táplálják?
Az atya elmosolyodott:
- Amíg a jó Istennek sok ilyen faragatlan tuskója
van, mint maga, addig lesz mit rakni a tűzre…
Hittanórán történt
- Miért hiányoztál tegnap a hittanóráról kisfiam?
- Férjhez ment a nővérem, plébános atya kérem.
- Rendben van, de többet ne forduljon elő!
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Keresztelés
2016. 04. 02.

2016. 06. 19.

2016. 05. 22.

Nagy Mia

Pálinkás Juhász Letícia Anna
2016. 05. 22.

2016. 05. 01.

Lenkei Salamon és
Kállai Gina Olga
2016. 06. 26.

Sinkó Emília
Bartolich Áron

2016. 06. 11.

Csepregi Péter Antal

2016. 05. 01.

2016. 06. 26.

Kispataki Tamás
Oláh Viktória

2016. 06. 19.

Felföldi Maja

2016. 05. 01., Bokros
Szláma Vince Máté

2016. 06. 12.
Ferkovics Jakab Krisztián

2016. 05. 21.

2016. 06. 12.
Ferkovics Stella

Nagy Imre

2016. 06. 12.
Ferkovics Blanka

Fábián Ármin
www.kistemplom-csongra d.hu
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Ferkovics Róbert Péter
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KALOCSÁN JÁRTUNK A CSONGRÁDI
HITTANOSOKKAL
Június 11-én jutalom kirándulásra vittük azokat a
hittanosokat, akik az eltelt tanév során a hittanórán
kívül is aktívak voltak az egyházi életben. Elsőtől
nyolcadikig összesen ötven hittanos gyermekkel
indultunk el a Nagyboldogasszony Plébánia elől
ezen a napsütéses szombat reggelen.
A
szomszéd
egyházmegye
érseki
központja volt az úti célunk a délelőtt folyamán.
A kalocsai székesegyház elé érkezett meg velünk
a busz, ahol plébánosunk, Bálint atya már várt
minket. Kiszállás után elmeséltük a gyerekeknek,
hogy a magyar egyháztörténelem milyen jelentős
helyén állunk most. A ma látható barokk
székesegyház már a negyedik érseki templom
Szent István egyházalapításának kora óta. Sajnos a
pompás kéttornyú templomot csak kívülről
csodálhattuk meg, ugyanis már ötödik éve az
átfogó régészeti feltárás és a teljes felújítás miatt
zárva van a hívek és zarándokok elől.
Az érseki palota megtekintése után az
érseki kincstárba és a paprika múzeumba
látogattunk. Az érseki kincstár drágakövekkel
kirakott
monstranciái,
aranykeresztjei,
ereklyetartói elkápráztatták a gyerekeket, de a
legemlékezetesebb műtárgy a felbecsülhetetlen
értékű, aranyból és ezüstből készült életnagyságú
kalocsai Szent István ereklyetartó mellszobor,
amelynek a fején a magyar szent korona három
hiteles másolatából az egyik látható.

A paprika múzeum bepillantást nyújtott a
környék mezőgazdaságába és egykori paraszti
életébe, ahol többek között megcsodálhattuk a
kalocsai hímzés remekeit a különböző alkalomra
készült viseleteken. A gyerekeknek viszont a
paprikamúzeum
ajándékboltja
volt
a
legnépszerűbb,
ahol
számtalan
kalocsai

2016. Július

motívumos csecse-becsét vásárolhattak maguknak
és szüleiknek ajándékba.
Egy a székesegyházzal szembeni, patinás
vendéglői ebéd után a Kalocsai Iskolanővérek
Szent József templomát látogattuk meg, ahol két
kedves nővér nagy alázattal és gyerekek iránti
hozzáértéssel mutatta be a templomot, katolikus
iskolát és az ő ott végzett munkájukat. Rövid
áhítat után elbúcsúztunk a nővérektől, és az érseki
palota mögötti gyönyörű kertbe, az úgynevezett
érsekkertbe látogattunk, ahol ódon tölgyfák között
szökőkút, nagy játszótér és fagyizó fogadott
minket. A vidám elfoglaltságok után tettünk egy
sétát a kertben, majd elindultunk az utolsó úti
célunk felé.

Kalocsától nagyjából tíz kilométerre
található a Szelidi-tó, ami egy dunai mellékágból
kialakult festői üdülőhely. Nagy izgalomban
voltak a gyerekek, amikor megérkeztünk a tóhoz.
Sajnos a strandoláshoz nem volt elég meleg, és
ötven gyerekre felügyelni sem könnyű egy ilyen
helyen, de senki nem unatkozott, hiszen
játszóterek, csúszdák, büfék gazdag választéka
várt minket a tóparton. Mi magunk is vittünk
különböző játékokat, amelyek segítségével
kikapcsolódtunk és közelebb kerülhettünk
egymáshoz is. A lábunkat biztos, ami biztos
megmostuk a tó vízében és utána hazafelé vettük
az irányt.
Hogy senki ne éhezzen a hazavezető úton,
Soltvadkerten megálltunk az „ország legjobb
fagyizója” hírében álló cukrászdánál. Az édes
szájak örömére mindenki választhatott az
átláthatatlan választékból, és így a jó hangulat
betetőzésével estére hazaérkeztünk.
Reméljük, sokáig szép emlék marad ez a
nap minden résztvevőnek, és jövőre is érdemes
lesz jó hittanosnak lenni.
Kecskés László, hittanár
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SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK

ANYAKÖNYVI HÍREK

Augusztus 1-jével az alábbi személyi változások
lépnek életbe a Szeged-Csanádi Egyházmegyében.
Plébánosi kinevezés
Szabó Z. Jenő Csanádpalotára,
Zmijan Adalbert Földeákra,
Zsadányi József Szentesre, a Jézus Szíveplébániára,
Andrási Elemér Szegvárra kapott plébánosi
kinevezést.
Plébániai kormányzó
Olasz Lajos Attila Üllésre kapott plébániai
kormányzói kinevezést.
Kápláni kinevezés
Tracsek Oszkár Gyulára kapott kápláni
kinevezést.
Nyugdíjazás
Katona Pált felmentve eddigi plébánosi
szolgálata alól nyugállományba helyezték.

Halottaink

A KOLONTÁRI SZENT KÚT

+Dinnyés Jánosné
szül: Bessendorfer Elvira
+Szólik Mátyásné
szül: Cselédes-Varga Franciska
+Túri Pál
+Kis-György András
+Forgó Istvánné
szül: Nagy Irén
+Sági Sándor
+Jokhel Zoltán
+Kopasz Antal Attila
+Bakai Mihályné
szül: Juhász Mária
+Kósa Mihályné
szül: Szalkai Szabó Veronika
+Tóth Géza Kálmán
+Gutpintér Józsefné
szül: Gut Julianna
+Berkes Sándor
+Fái Lajos
+Ujvári Ferencné
szül: Sinkó Mária
+Mészáros Lászlóné
szül: Kallai Ibolya
+Sólyom Lajos


A Devecserből Kolontárra vezető út mentén
hevenyészett táblán Szent-kút felirat és egy nyíl
mutatja a földútra az irányt. Itt található az a
szentkút, amelynek csodás történetét Áment
Márton helytörténész a következőképpen írja le:
„2010. október 4-én a vörösiszap-áradat
szabályosan kikerülte Devecser és Kolontár
települések között álló szentkutat és környékét. Az
áradat a hírekkel ellentétben nem mosta el a
kutat… Csodát rebesgetnek: alig néhány
lépésnyire az ártalmas zagytól kristálytiszta víz
csörgedezik. Jelnek tekinthetjük, hogy ez szent
hely. Pedig a Torna-patak közelsége, valamint a
terepviszonyok miatt természetes lett volna, hogy
az ár ezt a körülbelül hússzor húsz méteres
területet sem kíméli meg.”
Júniusi
családi
kirándulás
keretében
megtapasztaltuk, a forrás kitűnő vize a vándornak
frissítő, a hívőnek szent hely.
Révész József

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik és
az örök világosság fényeskedjék nekik.
Nyugodjanak békében. Amen.

TEMPLOMKERTI ÉPÍTKEZÉS

Elkezdődött a napokban templomunk kertjében egy
zárható raktár és két gépkocsi beállására alkalmas
nyitott szín építése. A tavaly lebontott düledező
raktárak tégláinak a felhasználásával templomunk
híveiből verbuválódik az építő csoport, amelybe
szeretettel várunk önkénteseket.
Révész József, az egyháztanács világi elnöke
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SZENTMISÉK RENDJE A CSONGRÁDI PLÉBÁNIÁK TEMPLOMAIBAN ÉS AZOK FÍLIÁIBAN
Hétfő, Szerda, Péntek, Szombat: 17.00 óra, Vasárnap: 8.30 óra.
Kedd, Csütörtök, Péntek: 18.00 óra, Vasárnap: 10.00 és 18.00 óra.
Szombat: 18.00 óra.
Vasárnap: 15.00 óra.
Vasárnap: 11.30 óra.

Szent József templom:
Nagyboldogasszony templom:
Szent Rókus templom:
Bokros, Szent László templom:
Felgyő, Szent István templom:

FERENCES CSALÁDI NAP
A Ferences Családi Nap augusztus 27-én, szombaton
kerül megrendezésre, melyre szeretettel hívunk
mindenkit! A 10.00 órakor kezdődő megnyitót
követően kézműves foglalkozásokra, mozgásos
sportjátékokra, kerékpáros ügyességi versenyre,
íjászkodásra, kürtőskalács sütésre várjuk a gyerekeket
és a felnőtteket. A programkínálatot énekes-zenés
produkciók színesítik, és orvosi szűrővizsgálatokon
való részvételre is lesz lehetőség. Az idén sem marad
el a gépjárművek megáldása. Délben a helyszínen
főzött ebédet lehet elfogyasztani a templomkertben. A
családi nap a 17.00 órakor kezdődő szentmisével zárul.
A részletes programokat rövidesen olvashatják a
hirdető táblára kihelyezett plakáton. A nap folyamán
szeretettel várjuk Egyesületünkbe az új tagok
jelentkezését!
CsFHE
POLITIKA ÉS ÉLETSZENTSÉG –
ROBERT SCHUMAN, EURÓPA ATYJA

ÚRNAPJA

Szent József templom, 2016. 05. 29.
CSERKÉSZET
Szeretettel vár tagjai sorába a Szent József Plébánián is
működő 553. sz. Szent Imre herceg cserkészcsapat.
IRODAI FOGADÓÓRÁK A PLÉBÁNIÁKON
Szent József Plébánia:
Hétfő, szerda, péntek: 16.00 – 17.00 óra
Nagyboldogasszony Plébánia:
Hétfőtől – péntekig: 9.00 – 12.00 óra
CSOKI
A Csongrádi Katolikus Ifjak közösség várja a
fiatalokat szombat esténként 19.00 órai kezdettel az
egyik héten a Nagyboldogasszony plébániára, míg a
másik héten a Szent József plébániára.

Április 18-án este Dr. Botos Katalin nyugalmazott
professzor a fenti címmel tartott előadást a Szent
József plébánia közösségi termében.
BÖJTE CSABA, SZABADTÉRI SZENTMISÉJE

KÖSZÖNETET MONDUNK mindazoknak, akik
munkával,
vagy
adományokkal
támogatták
egyházközségünk életét, működését. Isten fizesse meg!
SZERKESZTŐI ÜZENET
Terveink szerint lapunk következő száma október elején
jelenik meg. Kérjük, hogy a közlésre szánt írásaikat
szeptember 15-ig juttassák el a szerkesztőség részére.

49. szám

Tiszasziget, Páduai Szt. Antal-templom, 2016. 06. 18.
ANYÁKNAPJA

Szent József templom, 2016. 05. 01.

Csongrád - Piroskavárosi Szent József plébánia és a
bokrosi Szent László templom híveinek lapja.
Megjelenik évente négy alkalommal, 400 példányban.
Felelős kiadó: Topsi Bálint plébános
Szerkesztő: Túriné Nádudvari Mária
Tördelés, fotó: Pap Imre
Cím: 6640 Csongrád, Piroska János tér 4.
Tel./Fax: 06-63/483-063
Honlap: www.kistemplom-csongrad.hu
E-mail: szent.jozsef.plebania.csongrad@gmail.com
Nyomdai munkák: Fotó-Print Stúdió, Csongrád
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