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

XIII. évfolyam, 3. (50.) szám, 2016. Október
NYOLCVAN ÉVE TELEPEDTEK LE
A SZERZETESEK PLÉBÁNIÁNKON
„A Csongrádi Ferences Rendház Történetéből az
üdvösség 1936 évétől.” Ezzel a mondattal
kezdődik a ferencesek működését leíró napló,
amely 1950-ig rögzíti a csongrádi Ferences
Rendház és Ferences Plébánia történéseit.
„Az egyházmegye püspöke: Főtisztelendő
Hanauer Á. István. Az egész Ferences Rend
miniszter
generálisa:
Főtisztelendő
Pater
Leonardus M. Belló. A mi édes Kapisztrán Szent
Jánosról
nevezett
Provinciánknak
tartományfőnöke:
Főtisztelendő
Páter
Hermann Hermenegild.
Ennek a kolostornak a
Kapisztrán
Szent
Jánosról
nevezett
provincia tagjai voltak
az első lakói.
Az
elöljáró
tisztséget
betöltötte:
Főtisztelendő
KeczeliMészáros Albert atya,
aki a Szent Józsefről
nevezett
templom
adminisztrátora is. Más tisztségei is voltak: mint
Szent Ferenc atyánk III. Rendjének és a Mária
kongregáció igazgatója és Népmissziós Atya.
Az elöljárót segítő atyák: Főtisztelendő
Sall Szilveszter atya, vikárius, a kolostor anyagi
ügyeinek intézője, a házitanács tagja, az elemi
iskolák hitoktatója, a Szívgárda vezetője.
Főtisztelendő Saly János Damascen atya, a
házitanács tagja, az elemi iskolák hitoktatója, a
Szívgárda vezetője. Laikus testvérek: Tisztelendő
Cseh Anicét testvér, orgonista, sekrestyés.
Tisztelendő Veress Ferenc testvér, szakács,
kertész.”
A ferencesek Csongrádra telepítése
Szedlacsek István, a Nagyboldogasszony templom

apátplébánosának gondolata, mert a Szent József
templom
1930-as
felszentelése
óta
a
Nagyboldogasszony templom papjai látták el
Piroskaváros népének lelki szolgálatát. A
szerzetesek letelepedéséhez kolostor építése
szükséges. Ehhez csatlakozott özvegy Faragó
Antalné, aki a kolostor építésének javára
létrehozott egy alapítványt. A megyéspüspök
támogatta a tervet. Ugyanígy a provinciálissal
folytatott tárgyalások is sikeresek voltak.
A tervezés után megkezdődhetett az építkezés,
amely gyorsan haladt. „A tervező mérnök mégsem
a gyorsaságra büszke, hanem arra, hogy emberei
nem káromkodnak. Ha
egyik másik munkást
kifakadásra,
vagy
helytelen
szóra
ragadtatná
a
rossz
szokás,
a
többiek
figyelmeztetik. Mikor a
templom nyitott ablakán
kihallatszik
az
úrfelmutatást
jelző
csengő,
pillanatra
megállnak a kezek s
lekerül a fejekről a
kalap.”
Az 1936. június 9-i ünnepélyes
alapkőletételkor már állnak a falak, és a tető
gerendái is meredeznek. Augusztus végén már jön
a hír arról, hogy ki lesz a plébános: „P. KeczeliMészáros Albert jön Csongrádra házfőnöknek.
A hír csak annyit mond, hogy Salgótarjánból jön,
fiatal, s hogy jó szónok. Örömmel terjed a híre.”
„Az első barát 1936. szeptember 9-én
érkezik Csongrádra, aki nem átutazó, ide
helyezett: P. Sall Szilveszter hitoktató. A gyerekek
kísérik be a házba a mosolygóképű pátert, akit a
puszta és üres szobák sora vár. Első éjszakáján
újságpapírral letakart lábtörlő az ágya, s a
breviáriuma a párnája. Másnap már visznek a jó
hívek mindent, amire szüksége van.
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Gyorsan megbarátkozik a gyermekekkel, akik még
este se akarják elhagyni a kolostor házát. A hónap
közepén gyér bútorú, üres kamrájú birodalmába
bevonul az új Házfőnök, az első a csongrádi
házfőnökök sorában. P. Keczeli-Mészáros Albert
11-én P. Timót és P. Vencel társaságában tiszteleg
az apátplébánosnál, s azután megtekintik a Vidre
parti 30 holdnyi birtokot, melynek birtokáról
lemondott az apátplébános.”
„Október 19-én írógéppel gazdagodott a
ház. A házzal érintkezők számára ez örömnap,
mert a hivatalos írások elolvasása P. Szilveszter
egyéni, de annál olvashatatlanabb írása miatt sok
gondot okozott.”
Ezen idő alatt zajlott a bezárt templom
oldalfalainak támpillérekkel való megerősítése.
A páterek az oratóriumban és a zárdában
miséztek.
Folytatás a következő számban
Forrás: Historia Domus Csongrád 1936-tól.
Fordította,
digitalizálva
olvashatóvá
és
kutathatóvá tette Árkossy Lehel, Kecskemét,
2011-2012.
Révész József

VISSZATEKINTŐ
Örömmel tudatjuk, hogy lapunk 50. számát tartja
kezében a Kedves Olvasó!
Ebből az alkalomból visszatekintünk a kezdetekre,
és megnézzük, hogy miről is írtunk a 2002.
októberi első Harang-Szóban. Nagy Nándor
plébános beköszöntő sorai ma is időszerűek: „Új
lapunkkal szeretnénk több információt adni a
kedves híveknek egyházközségünk életéről.
Szeretném, ha a plébánia nyitott lenne a hívek
számára, ha gazdag programok színesítenék a
hitéletet. Fontosnak tartom a hitoktatást, mivel
megkereszteltek
vagyunk, mert a mai
szövevényes életben
Isten szava, Jézus
életének
példája,
tanítása
ad
eligazítást.
Fontosnak tartom,
hogy
a
fiatal
családok jöjjenek
bátran
a
plébániára,
jó
lenne, ha minél több
esküvő, keresztelő
lenne
a
templomunkban.”

2016. Október

Nagyné Csikai Gabriella hittanár az óvodai
és iskolai hitoktatásról osztotta meg gondolatait:
„Megtisztelő, ugyanakkor nagy kihívásokat jelentő
feladatról van szó, hiszen nem mindegy, hogy a
gyermekek mit kapnak, és milyen vallásos
tapasztalatot visznek tovább. Természetesen a
helyes Isten-kép kialakításában nem csupán a
hitoktatónak van szerepe, hanem az otthoni
nevelésnek és a templomban szerzett élményeknek
is. A hittanóra inkább a - jó esetben – már
kialakított alapokra épít. Fontos, hogy a
gyermekek a családi környezetben is szüntelen
bátorítást és segítséget kapjanak a hitük
megéléséhez. A hitoktatás keretében igyekszünk
minél inkább Isten felé fordítani a gyermek szívét,
és rávezetni arra, hogy van egy biztos támasza,
akire később is mindig számíthat.”
„A túloldalra került a malommal szembeni
kereszt Csongrádon” címmel Bagi József arról írt,
hogy a benzinkút építése miatt a malom elé
helyezték át az 1908-ban állított kőkeresztet.
Írásában arról elmélkedett, hogy a közel 100 éve
egy helyben álló kereszt mennyi jót és rosszat
„élhetett át” ez idő alatt. Átélte a két világháború
borzalmait, az oktalan öldökléseket, házak,
gyárak, városok romba döntését. A kommunizmus
gaztetteit, amelynek következményeként „… lett
laza erkölcs, szabad szerelem, gyilkosság és
öngyilkosság, lopás és rablás, de rengeteg.” Az
iskolákban megszűnt a hit- és erkölcstan oktatása,
még a feszületeket is leszedték az osztályok
falairól. „Megtapasztalta azonban az örömöt is,
amikor az 1947. augusztusi Tiszai Mária Napok
alkalmából,
Nagyboldogasszony
ünnepére
rendezett búcsúra 80 ezer zarándok haladt el
előtte és érkezett Csongrádra ünnepelni.” Bagi
József írásában felidézte az átélt ünnepi eseményt.
„Sérültek a plébánián” című írásában
Kovács Franciska – aki maga is bábáskodott
lapunk születésénél - örömmel számolt be arról,
hogy értelmileg akadályozott és megváltozott
képességű fiatalok számára klub kezdte meg
működését a Szent József plébánián.
Az első lapszámunk Teréz anya nyolc
parancsolatának felidézésével zárul.
Hálával
és
köszönettel
gondolunk
elődeinkre, akik megálmodták és megvalósították
plébániai újságunkat. Mi, mostani lapkészítők,
közreműködők is igyekszünk – amíg erőnk és
energiánk engedi – időt és fáradságot nem kímélve
mindent
megtenni
azért,
hogy
lapunk
negyedévente továbbra is megjelenhessen,
reméljük olvasóink örömére!
TNM
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NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE

ZARÁNDOKÚT

„Magyarország Patrónája, vedd szívedbe népedet,
visszasírva dicső múltját, vidd jóra, ha tévedett!
Édesanyja vagy e Honnak, ki megbocsát, mert
szeret, ó, Szűzanyánk, esdve kérünk, őrködjél e
Hon felett!” (Búcsús ének)

Topsi Bálint plébános úr zarándoklatra hívta a
csongrádiakat az Ellésparti monostor templomhoz
szeptember 17-én. Az esős idő ellenére szép
számú résztvevő indult kerékpárral, kocsival,
gyalog. Útjukon a Teremtő és a Szőke Tisza
kísérte őket. Plébános úr misét mutatott be a
Kántor úr segítségével. Csongrád egyházi vezetője
jelezte szándékát, hogy minden évben azonos
időben – talán Mária napkor – a jövőben legyen
zarándoklat erre a helyre. A bejelentést nagy
örömmel fogadták.

Augusztus 14-én, vasárnap búcsúünnepet tartottak
a Nagyboldogasszony templomban. Topsi Bálint
plébános köszöntötte a templomot zsúfolásig
megtöltő híveket, majd üdvözölte a szentmise
ünnepi szónokát, Dr. Janes Zoltán zákányszéki
plébánost. A hívek nevében Horváth-Varga
Sándor köszöntötte nagy szeretettel Zoltán atyát.

Prédikációjában Janes Zoltán atya Szűz Mária
édesanyai mivoltát hangsúlyozta. Elmondta, hogy
amíg erre a beszédre készült, gondolatait
behálózták a Csongrádon eltöltött két év szép
emlékei. Valahányszor belépett ebbe a templomba
mindig megérezte, hogy valóban hazatért, hogy ez
a szülő ház. Megérezte, hogy itthon van szerető
égi édesanyánk Mária, akinek mindent
köszönhetünk, aki segít nekünk példával és
tanítással. „A Mária név jelentése csepp a
tengerben. És Nagyboldogasszony ünnepén
pontosan ezt a cseppet ünnepeljük, hogy Isten
megmutatta azt, hogy ez a rossz úton haladó
emberiség kapott egy olyan cseppet, amely
megváltoztatja az egész tengert. Amikor belépünk
ebbe a csodaszép templomba, akkor az oltár előtt
ez a csepp tárul elénk. Talán Mária legszebb
pillanatát örökíti meg az oltárkép: a földi születés
után a Mennybe való megszületést, melyet az
apostolok kísérik imádságukkal. Az a személy, aki
a világnak Krisztust adta, nem porladhat el. Aki a
Megszenteltet hordozta nem veszhet el.” - mondta
Zoltán atya.
Az ünnep magasztos hangulatát emelték a
gyönyörű énekek, köszönet érte kántorunknak és
az énekkarnak!
Túriné Nádudvari Mária

Az istentisztelet után Murányi László idézte meg a
hely szellemét. Elmondta, hogy a monostor
„szinte” honfoglalás kori, bencések lakják és Ond
leszármazottai birtokai volt kezdetben. Később
Bár-Kalán nemzetség határozta meg, különösen
Kalán püspök személye az itt élők sorsát. A
XVIII. században – ahogy Csongrád is – a
Károlyiak birtoka lesz, lakói akkor már
földművesek. Később az épületek és a templom
köveit, tégláit széthordták, a tanyavilágba építették
be. Feltárása igazán csak az 1900-as évek közepén
kezdődött el. A többrétegű temetkezési helyekről
– a templom körül – 320 sír került elő, ezek
leletanyagát feldolgozták. Szeretnénk, ha az
egykori monostor épületét is láthatnánk, persze
ehhez a szándék mellett sok pénz is kell. Csongrád
vezetése dolgozik, keresi a lehetőséget a további
feltárásokhoz, melynek eredménye tovább
gazdagítja a város értékeit.
Murányi László

SZENT LÁSZLÓ-NAPI BÚCSÚ FELGYŐN
Augusztus 21-én, vasárnap tartották templomuk
búcsúünnepét a felgyői hívek. Az ünnepi
szentmisét Köllő Sándor és Kovács János atyák
mutatták be. Sándor atya prédikációjában Szent
László királyunk érdemeit méltatta, majd
megszentelte az új kenyereket, melyeket a mise
után szétosztottak az egybegyűltek között.
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„REMÉNYT ÉS HITET ADOK NEKTEK”
Az Ars Sacra Fesztivál záró programjaként
szeptember 21-én került megtartásra a „Ferences
esték” rendezvénysorozat újabb előadása a Szent
József
plébánián.
Kerekes
László,
a
magyarországi
Ferences
Világi
Rend
elöljárójának diaképekkel színesített előadásából
idézünk a következőkben.

A hit, remény és szeretet békéjében élő ember
olyan, mint a szentjánosbogár. Amikor minden
élőlény elrejtőzik a prédára leső éjszakai
ragadozók elől, ez a kis bogár lámpást hordoz a
testén! Nem törődik a leselkedő veszéllyel.
Fontosabb neki az, hogy világítva jelezze
párjának: „Gyere, várlak!” És így, szende kis
fényével eléri azt, hogy még a csillagtalan, viharos
éjjeleken se legyen teljes a sötétség. Az egész
világűrt betöltő éjszaka sem képes kioltani a kis
szentjánosbogár fényét. Mert a sötétség üresség, a
fény pedig valóság és élet.
Nem hiába nevezte Jézus Keresztelő Szent
Jánost is (akiről ez a bogár a nevét kapta) „égő és
világító lámpás”-nak (Jn 5,35). Akár a
szentjánosbogár, Keresztelő Szent János sem
törődött a holnappal; nem bánta, hogy mit tesz
ellene Heródes. Megmondta, mi az igazság, s élt
az Isten tenyerén. És mint ahogy a kis
szentjánosbogár fajtája minden óvatlansága
ellenére sem pusztul ki a világból, úgy az Isten
tenyerén élőknek sem kell félniük az örök haláltól.
Mert aki a sötétségből átment a világosságba, a
háborúból a békébe, az „nem esik ítélet alá, hanem
már át is ment a halálból az életre” (Jn 5,24).
Akik úgy érzik, hogy nem akarják őket,
hogy nem szeretik őket, hogy nem törődnek velük,
akik teherré váltak a társadalom számára, akiket
mindenki szégyell, azoknak is van remény! Egy jó
szó, pár forint alamizsna, egy együtt érző pillantás
erőt ad nekik is. Milyen könnyen ítélkezik az
ember! Félünk, megvetjük a társadalom peremére
szorultakat. Próbáljunk reményt és hitet adni
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nekik! „Ha elítéled az embereket, nem marad időd
arra, hogy szeresd őket” – mondta Teréz anya.
”Mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet és járd
végig az utamat. Járd végig a múltamat, érezd a
könnyeimet, éld át a fájdalmaimat, az örömömet.
…Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem,
és botladozz meg minden kövön, amelyen én
megbotlottam. …S mindegyik botlás után állj fel
és menj tovább, úgy ahogy én tettem. Csakis
ezután ítélkezhetsz rólam, felettem. Akkor
mondhatod, hogy ismersz!“
Szent
Ágoston
mondja:
„Isten
megteremtett a te megkérdezésed nélkül, de nem
fog üdvözíteni a te megkérdezésed nélkül”. Neki a
te személyes döntésedre van szüksége! Istennek
szüksége van terád! Őszinte lehetsz vele!
Panaszkodhatsz, kérdéseket tehetsz fel neki. Ő
válaszol, csak tedd készségessé lelkedet, hogy
meghalld az Ő szavát. Még a pillanatnyi rosszat is
képes a javadra fordítani! Ha elindul a kapcsolat
Istennel, ápolni kell! Imádkozz! Szólhatsz hozzá
dalolva, saját szavaiddal, kötött imával,
sóhajtással és könnyeiddel.
Itt, Csongrádon is lehetne valami hasonlót
csinálni. Itt is sok jó ember van, és vannak
rászorultak is Miért ne lehetnénk mi is lámpások,
mint a szentjánosbogár! Mi is világíthatunk a
családunkban, környezetünkben, városunkban! Ha
mi keresztények összefogunk, akkor csodákra
vagyunk képesek!

GRATULÁLUNK!
A Ferences Világi Rend országos káptalanján
Mátraverebély-Szentkúton
július
15-én
megválasztotta a közösség új vezetőségét.
A következő három esztendőben az országos
miniszter a szegedi Kerekes László lett.

Szeretettel gratulálunk, és sikeres szolgálatot
kívánunk Kerekes Lászlónak, remélve, hogy
megnövekedett teendői mellett továbbra is állandó
előadója marad „Ferences estéinknek”!
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EGY ÉLETÚT ELISMERÉSE
A 2016. július 24-i Új Ember újságban olvasható
az „Életével és szavával Krisztust hirdeti” címszó
alatt: „Püspökké szentelték Pintér Gábort.” Idézet
a cikkből: „Ferenc pápa Pintér Gábor pápai
prelátust, az ausztriai Apostoli Nunciatúra első
tanácsosát, a Váci Egyházmegye papját május 13án
apostoli
nunciussá
nevezte
ki
Fehéroroszországba, és egyúttal érseki rangra
emelve őt velebusdói címzetes érseki címet
adományozta neki.”

Mivel Csongrádon több Pintér család él,
felkerestem az Arany János utcában lakó Pintér
Jánost. Beszélgetés útján derült ki, hogy Jani bácsi
és Pintér Gábor édesapja első unokatestvérek. Így
kaptam én újságcikkeket, amelyeket felhasználok
a cikkünkhöz, tájékoztatva olvasóinkat egy
életútról, amely csongrádi kötődésű is.
Idézet a Delmagyar.hu internetes lap 2008.
december 24-i cikkéből: „Csongrádra nyúlnak
vissza a gyökerei a Vatikán egyetlen magyar
diplomatájának. Pintér Gábor 44 éves, pap, három
diplomája, két doktorátusa van, hét nyelven
beszél. Haiti, Bolívia és Stockholm után jelenleg
Párizsban szolgál. A hazai ízek, így a levesek és a
főzelékek hiányoznak neki leginkább. Pintér
Gábor Csongrád megye északi határához közeli
Csépáról származik. Apai ágon gyökerei Csongrád
városához fűzik, ahol sok-sok gyerekkori
vakációját töltötte. A szentesi Horváth Mihály
gimnáziumban
tanult,
a
kollégiumban
önállósodott, ám két év után elkanyarodott a
pályája a kecskeméti Piarista Gimnáziumba.
Érettségi előtt döntötte el, hogy pap lesz.
Elvégezte
a
szemináriumot,
Bécsbe
és
Bajorországba került. Tanított, intézményeket
vezetett és mindvégig tanult. Valláspedagógiából
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és pszichológiából diplomázott, teológiából
doktorált. Tizenöt éve hívta meg a Vatikán a világ
legrégebbi diplomáciai akadémiájára, Rómába.
Jogi doktorátust szerzett, majd szakmai
gyakorlatra küldték Libanonba.”
Pintér Gábort 2016. július 15-én, a váci
székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisén
szentelte püspökké Pietro Parolin bíboros
államtitkár, Erdő Péter bíboros és Beer Miklós
megyéspüspök. Folytatva az Új Ember újság
cikkét: „Veres András, az MKPK elnöke
üdvözölte a megjelenteket és úgy fogalmazott: Ez
a nap az egész egyház ünnepe. Hangsúlyozta,
hogy hosszú idő óta Pintér Gábor az első magyar
származású főpap, aki ilyen magas beosztásban
vesz részt a Szentszéki diplomácia munkájában.
Megtiszteltetésnek nevezte, hogy Pietro Parolin
személyében a Szentszék legmagasabb rangú
főpapja képviseli Ferenc pápát. Az államtitkár
jelenléte lehetőséget ad arra, hogy megújítsuk és
megerősítsük Róma püspökéhez, és így a
Katolikus Egyházhoz tartozásunkat.” - fejezte be
köszöntőjét Veres András püspök.
Beer
Miklós
váci
megyéspüspök
házigazdaként köszöntötte az ünneplő közösséget.
Örömét fejezte ki amiatt, hogy az eseményre
ebben a székesegyházban kerülhet sor, és a
Szentlélek kiáradását kérte minden jelenlévőre.
A püspök feladata, hogy a Jó Pásztor példáját
követve „úgy uralkodjon, mint aki szolgál”.
A nunciusi szolgálatra rátérve Pietro
Parolin Ferenc pápa szavaira utalva kiemelte,
hogy a nuncius munkája „több mint fontos: az
egyház alkotása, építése. Mindez a részegyházak
és egyetemes egyház, a püspökök és Róma
püspöke között”. Míg a pápát képviseli, egyedül
az igazságot szolgálhatja, amely magában foglalja
az irgalmasságot. „A Belarusz Köztársaságba szól
a kinevezésed, kedves Gábor atya, ebbe az
alföldekkel, erdőkkel és tavakkal tarkított
országba, amely mintegy negyed századdal ezelőtt
nyerte el függetlenségét. Eleven és buzgó
katolikus közösséget találsz majd ott, amely
örömmel tesz tanúságot hitéről és jámborságáról.
Lehetőséged nyílik majd arra is, hogy az ortodox
közösségekkel való testvéri kapcsolatok építésén
fáradozz, előmozdítva ezáltal valamennyi
keresztény egybehangzó tanúságtételét az emberi
élet alapvető értékei mellett… Püspöki
jelmondatodként a zsinati konstitúció első szavait
választottad: Gaudium et spes – Öröm és remény.
Bárkivel is találkozol, vidd el neki a feltámadt
Urral való találkozásból születő örömöt és
reményt.”
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Pintér Gábor ígérettétele után a hívő
közösség elimádkozta a Mindenszentek litániáját.
A püspökszentelési szertartás az intronizálással
fejeződött be. Ez azt jelenti, hogy a főcelebráns
rövid időre átadta helyét az új püspöknek. Ezzel
jelezte,
hogy
az
apostoli
folytonosság
eredményeképp az új püspök, a püspökök
kollégiumának tagja lett.
A szentmise végén Erdő Péter bíboros
köszöntötte az új püspököt és a jelenlévőket: „Sok
év után az apostoli nunciusok sorában ma újra egy
magyar főpap lehet a római pápa képviselője…
Nagy örömmel és szeretettel gratulálok Pintér
Gábor érsek úrnak, aki most a püspökké szentelés
által elnyerte a papság szentségének teljességét,
annak minden kegyelmi gazdagságával, az
apostoli küldetés minden súlyával és minden
erejével együtt. Kísérje Isten túláradó kegyelme
életét és egész munkásságát!” - fejezte be beszédét
Erdő Péter bíboros.
Gábor atya megköszönte a jelenlévőknek,
hogy részt vettek ezen a szentmisén. Hálát adott
Istennek, hogy elhalmozta szeretetével és
elvezette erre a hivatásra. Megköszönte a családja
támogatását, szeretetét.
Köszönetet mondok Baranyai Bélának
újságcikke felhasználásáért. Ezáltal az ünnepi
eseménnyel azok is megismerkedhetnek, akik nem
olvassák az Új Embert, de hozzájutnak a Szent
József plébánia által kiadott Harang-Szó című
lapunkhoz. Pintér Gábor püspök úrnak pedig
eredményes munkát és hosszú, boldog életet
kívánunk!
Felföldi Miklós

EGY ÉVE TÖRTÉNT…
Az ember életében - ha egészséges – egy év úgy
elrepül, hogy csak hüledezik, már megint a
következő év áll elő. Ez az élet természetéből
adódik. De hogy az előző év, és ebből tíz hónap
különösen, milyen fáradságos volt, csak az tudja,
aki felvállalta, hogy az eltervezett, mindenki által
szeretett mű elkészüljön, megvalósuljon.
Sokszor
említettem,
de
különösen
gondolatomban jelent meg, hogy a Szent József
templomunk eleje árválkodik. Ha kimondjuk a
szót, hogy a „kereszt”, mindjárt érezhető, hogy ez
az a hiányosság. Ezen pedig nekünk, embereknek
kell változtatni. Lehet, hogy a templom építésekor
is gondoltak rá, hogy emelni kellene egy keresztet,
de az akkori inflációs idők nem engedték. Így
maradt az utókorra annak pótlása. Topsi Bálint
plébános atya engedélyével 2015. január 26-án
hozzáfoghattam, és valóra válthattam. 2016.

2016. Október

szeptember 27-én volt egy éve, hogy elkészült a
mindenki által hiányolt KERESZT.
Egy év után is köszönettel tartozom
azoknak, akik anyagilag és lelkileg támogatták a
kereszt megvalósulását. Köszönetet mondok
azoknak, akik a kereszthez a szálas és a cserepes
virágokat finanszírozzák, és hogy egész évben
mindig frissítik a vázák virágait. Itt említem meg,
hogy a fagyok beálltával nem lehet majd virágot
tenni a vázákba, mivel azokat lezárom egy
fedéllel. Köszönöm megértésüket! Felföldi Miklós

HAVAS BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN
Mint minden évben, az idén is augusztus első
vasárnapján
tartották
meg
a
Havas
Boldogasszony-napi búcsút a szeged-alsóvárosi
ferencesek. Meghívásukra plébániánkról heten
vettünk részt az ünnepen.

Szabadtéren, a templom melletti árnyékos
területen megtartott szentmisét Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti
érsek
mutatta
be.
Prédikációjában arra a szomorú tényre hívta fel a
figyelmet, hogy a nemzet léte kerül veszélybe a
családok széthullása, a magzatelhajtások, a
házasságok felbomlása miatt, és rengeteg gyermek
csonka családban nevelkedik. Ennek az oka pedig
a kereszténység és a keresztény értékek elhagyása.
Helyre kell állítani a kereszténységet, és helyre
fog állni a családi élet is. „Az a család, amelyik
együtt imádkozik, együtt is marad” mondta érsek
atya. A szentmise körmenettel fejeződött be.
A Havas Boldogasszony elnevezés a
legenda szerint a IV. századba nyúlik vissza.
Rómában egy gyermektelen, dúsgazdag házaspár
templomot akart építtetni. Egy forró nyári
éjszakán Mária megjelent álmukban és tudtukra
adta, hogy oda építsék, ahova másnap reggel hó
esik. A hó az Esquilinus hegyére hullott, és a
templom fel is épült. Augusztus 5-e a római Mária
főtemplom felszentelésének emléknapja.
TNM
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SZENTTÉ AVATTÁK KALKUTTAI
TERÉZ ANYÁT
Ferenc pápa szentté avatta Boldog Kalkuttai
Teréz anyát, Nobel-békedíjas apácát, a Szeretet
Misszionáriusai Rend alapítóját. Szeptember 4-én
a vatikáni Szent Péter téren tartott ünnepségre
mintegy százezer hívő érkezett a világ minden
tájáról.
Teréz anya, Ágnes G. Bojaxhiu, 1910. augusztus
27-én
született
Skopjéban,
a
Macedón
Köztársaság fővárosában. Édesapja építési
vállalkozó volt, édesanyja, akit a jótékony
cselekedetek asszonyának neveztek, otthon
nevelte három gyermeküket. Ágnes 9 éves volt,
amikor édesapja meghalt. Édesanyja jelentős
szerepet töltött be az egyházközség életében, és a
szegények segítését mindig kötelességének
tartotta. Gyermekeit is ebben a
szellemben nevelte. Ágnes még
iskolás korában tagja lett a
Mária-kongregációnak. 15 éves
volt, amikor 1925-ben a
jugoszláv jezsuita atyák első
csoportja megérkezett Indiába, a
kalkuttai főegyházmegyébe. A
kongregációban rendszeresen
felolvasták a misszióból írt
lelkes leveleiket. A fiatal Ágnes
szinte
elsőként
önként
jelentkezett
a
bengáliai
misszióba.
Így
került
kapcsolatba
a
kalkuttai
főegyházmegyében
szolgáló
írországi Loreto nővérekkel
(angolkisasszonyok rendjével).
1928-ban, áldozócsütörtökön, Krisztus
Szent Testének és Szent Vérének Ünnepén,
Úrnapján úgy határozott, hogy Istennek szenteli
egész életét! Iskolatársával együtt kérték
felvételüket az angolkisasszonyok írországi
anyaházába. Innen Ágnest hamarosan Indiába
küldték,
hogy
megkezdje
noviciátusát
Dardzsilingben, Kőrösi Csoma Sándor városában.
Itt tett szerzetesi fogadalmat 1931. május 25-én,
ahol a Teréz nevet választotta, az 1925-ben szentté
avatott Lisieux-i Kis Szent Teréz iránt érzett
tiszteletből. 1929-48. között földrajzot tanított a
kalkuttai Santa Maria Iskolában, majd több évig
volt az iskola igazgatója.
1946. szeptember 10-e számára a "sugallat
napja" volt: Vonattal indul lelkigyakorlatra
Dardzsilingbe, ahol a harmadosztályú kocsik
zsúfoltságában, a legszegényebbek között, a
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………………………………………….
kasztrendszer teljes, tragikus valóságában
mutatkozott meg. Megérezte Jézus hívását, hogy
hagyja el a "kényelmes zárdát", és a
legszegényebbek között folytassa életét!
Engedélyt kért elöljáróitól, hogy a zárdán
kívül
egyedül
élhessen,
és
Kalkutta
nyomornegyedében dolgozhasson, amit XII. Pius
Pápa egy évre engedélyezett. Fehér száriba
öltözött, kék szegéllyel, a vállán kereszttel. Mint
képzett ápolónő, a kalkuttai Szegények Kis
Nővéreivel lakott. 1948-ban kapott engedélyt első
iskolájának megnyitására. 1950-ben már a
Szeretet
Misszionáriusainak
nevezik
a
Kalkuttában megalakult missziós társulatot. Innen
terjedt el Indiában, majd világszerte. Jelmondatuk:
"Mi nem valamit cselekszünk, hanem Valakinek.
Jézust szolgáljuk a szegényekben.”
Teréz anya tevékenységét
az
egész
világon
elismerték: igen sok kitüntetés
mellett
1979-ben
Nobelbékedíjat kapott, amelynek
pénzösszegét
azonnal
a
kalkuttai
szegények
megsegítésére fordította. Az
ünnepi bankett helyett kenyér és
víz volt aznapi ennivalója is!
A szegények sorsáról és a
gazdagok felelősségéről egy
nézetet vallottak II. János Pál
pápával, aki 1986. február 3-án
Kalkuttában meglátogatta a
Szeretet
Misszionáriusainak
házát. "Itt a remény otthonában
a
szeretet
uralkodik”,
mondotta a Szentatya.
Teréz anya a legnagyobb életvédő, akinek
egyaránt fontos volt egy meg nem született
gyermek, egy egészséges felnőtt, vagy egy
haldokló leprás élete. A Szeretet Misszionáriusai
Rend által fenntartott gyermekmissziós házaknak
köszönhetően több ezer gyermek menekülhet meg
világszerte évről-évre.
Teréz anya 1997. szeptember 5-én halt
meg. II. János Pál pápa avatta boldoggá 2003.
október 19-én, a szentek sorába pedig Ferenc pápa
iktatta 2016. szeptember 4-én. Rendjéhez
világszerte már 4000 nővér és 400 szerzetes
tartozik, akiknek gyógyító- és gondozó
tevékenységét 3 millió önkéntes segíti 5 földrész
150 országában, így hazánkban is. Szívesen
segítsük mi is munkájukat és szolgálatukat!
Kovács János atya
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NÉPI KALENDÁRIUM
Október - Mindszent hava

Október 20. Vendel napja
A jószágtartó gazdák és a pásztorok
védőszentjének ünnepe. A legenda szerint Szent
Vendel a VII. században
élt ír királyfi volt, aki
remetéskedett, majd egy
birtokoshoz
szegődött,
annak
nyáját
őrizni.
Régen a pásztorok mulatozós ünnepe volt a nap.
Október 21. Orsolya napja
"Orsolya napja megjeleníti a téli időjárást" tartották a régiek. Vagyis, amilyen az idő ezen a
napon, olyan lesz a tél is. Ilyenkor ideje
betakarítani a kerti veteményeket, mert ki tudja,
milyen időjárás következik. Néhol pedig ez a nap
volt a szüret megkezdésének az ideje.
Október 26. Dömötör napja
Dömötör, a keleti egyház kedvelt szentje a IV.
században a nagy keresztényüldözések idején
vértanúhalállal halt meg. Ő volt a juhászok
pártfogója. Juhászújévnek is nevezik, mert ezen a
napon számoltatták el, vagy hosszabbították meg a
juhászok szolgálatát. Állatvásárokat tartottak,
többnapos mulatságokat, juhásztort, juhászbált,
"dömötörözést" rendeztek. A Dömötör-napi hideg
szelet a kemény tél előjelének tartják.

2016. Október

„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át
éhezik.” „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor
karácsonykor vízben poroszkál.”
November 19. Erzsébet napja
A legtiszteltebb női szentek közé tartozik
Árpádházi Szent Erzsébet.
Amikor atyja, II. András
kérdőre vonta, miért visz a
szegényeknek alamizsnát, a
kötényében az rózsává
változott.
Ha
Erzsébet
napon havazik, azt mondják: „Erzsébet megrázta a
pendelyét” (vagy dunyháját).
November 25. Katalin napja
Ha az ezen a napon vízbe tett gyümölcság,
„katalinág” karácsonyra kizöldül, a lánynak közeli
férjhezmenetelt jósolt. A fiúk Katalinkor böjtöltek,
hogy álmukban meglássák a jövendőbelijüket.
Ilyenkor nem sütöttek kenyeret, nem volt szabad
szántani,
kocsiba
befogni.
Közismert
időjárásjóslás: „Ha Katalin kopog, akkor
karácsony locsog, viszont, ha Katalin locsog,
akkor a karácsony kopog.”
November 30. András napja
A legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap.
A közös jóslások többnyire a fonóban történtek
ólomöntéssel,
gombócfőzéssel.
E
nappal
kezdődtek a disznóvágások, mert ekkor már elég
hideg volt a húsok eltarthatóságához.

November - Szent András hava

December - Karácsony hava

November 1. Mindenszentek napja
November 2. Halottak napja
E két nap a halottakra és a szentekre való
emlékezés ünnepe. Ezeken a
napokon ma is szokás a sírok
megtisztítása, feldíszítése és
gyertyák gyújtása a halottak
emlékezetére.
A néphit
szerint
ilyenkor
hazalátogatnak a halottak, ezért számukra is
megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az
asztalra. Annyi gyertyát gyújtanak meg otthon,
ahány halottja van a családnak.

December 6. Szent Miklós napja
Legendák szólnak Miklós püspök csodáiról,
jótékonyságáról. Paraszti hagyomány a Miklósjárás: Miklós püspök az ünnep előestéjén
kíséretével együtt betér olyan házakba, ahol
gyerekek vannak, és ott vizsgáztatja, imádkoztatja,
majd tudásuk és viselkedésük szerint jutalmazza,
vagy virgáccsal fenyegeti, illetve sokszor a
kíséretében lévő ördöggel fenyítteti őket.

November 11. Márton napja
E napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy
egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak.
Úgy tartották, minél többet isznak, annál több erőt
és egészséget isznak magukba. Ilyenkor már le
lehet vágni a tömött libát. Népi megállapítások:

December 13. Luca napja
A legszigorúbb dologtiltó nap a nőknek, mivel a
gonoszjáró napon mindenhol
boszorkányok
leselkednek.
Ekkor kezdik készíteni a Lucaszéket, amire a karácsonyi éjféli
misén felállva megláthatók a
boszorkányok. Fiatal legények
házról-házra járva „kotyolnak”,
megvarázsolják a tyúkokat, hogy tojók legyenek.
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Advent (adventus Domini)
Az Úr eljövetele, a várakozás ideje, a karácsonyra
való készülődés időszaka. Karácsony előtti 4.
vasárnapon kezdődik és december 24-ig tart.
Régen böjtöltek ilyenkor, ezért néhol kisböjt,
adventböjt néven is nevezték. Advent idején tilos
volt a zene, a tánc, a zajos mulatság.
December 24-25. Karácsony
Karácsony Jézus születésének az ünnepe.
Legismertebb népszokása a betlehemezés, mely a
Szent Család szálláskeresésétől a Napkeleti
Királyok látogatásáig adja elő a cselekményeket.
Ezen a napon nem végeztek mezei munkát.
A férfiak felseperték az udvart, bekészítették a
tűzrevalót, az asszonyok sütöttek, főztek. A víznek
gyógyító- és varázserőt tulajdonítottak. Hatását
azzal fokozták, hogy pénzt, almát tettek bele, hogy
szerencsések, egészségesek legyenek. Ebből ivott,
ebben mosdott a család.
December 26. István napja
December 27. János napja
E két névnap különös jelentőséggel bír a magyar
nép számára. A karácsonyi ünnepekkel való
kapcsolódásukon túl Istvánra, az első vértanúra és
Jánosra, a szeretet apostolára is emlékeztetett.
János napján minden család vitt bort a templomba,
s ezeket a pap megáldotta. A szentelt bornak
mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert és
állatot gyógyítottak vele, fölhintették vele a házat,
hogy a gonosz lélek szándékától megoltalmazzák.
December 28. Aprószentek napja
Heródes betlehemi tömeges gyermekgyilkolása
során kivégzett kisdedek ünnepe. Elevenen élt a
bibliai történet az aprószentek-napi szokásban,
melyet vesszőzésnek, korbácsolásnak is hívtak.
December 31. Szilveszter napja
Az év legvidámabb
éjszakája az első
évezred végén élt
Szilveszter
pápa
ünnepe. Ezen az
éjszakán eltemetik
az
óévet,
és
különböző
varázslásokkal,
praktikákkal
igyekeznek
megtudni, hogy mit hoz az újesztendő.
Legismertebb az ólomöntés, amikor a frissen
öntött ólom formájából jósolnak.
Forrás: Népi kalendárium
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SZAKRÁLIS HÉT VÁROSUNKBAN
Csongrád először csatlakozott az immár 10.
alkalommal megrendezésre kerülő Ars Sacra
Fesztivál országos programsorozatához, melyhez
önkéntesen lehet jelentkezni. Az idei fesztivál
jelmondata: ”Reményt és jövőt adok nektek” (Jer
29,11).
A fesztivál a Nyitott Templomok Napjával
kezdődik,
együttműködve
az
Európai
Örökségnapokkal, és több mint egy héten
keresztül tart. Szeptember 17. és 25. között
Csongrádon is színes és változatos programok
várták az érdeklődőket, melyek több intézmény
szervezésében valósultak meg.
A Nyitott Templomok Napján reggel 9
órakor
biciklis
zarándoklat
indult
a
Nagyboldogasszony plébánia elől az Ellésmonostorhoz, ahol a szentmise után a monostor
történetéről is halhattak érdekességeket az oda
kilátogatók.
Délután 3-tól kezdődtek a csongrádi
múzeum programjai: kerékpáros körtúra Csongrád
keresztjeihez, szakrális szobraihoz, majd szakrális
kiállítás megnyitó.

A kiállításban a fő hangsúlyt a különböző színű
miseruhák, palástok kapták, mindezek mellett
megjelentek még liturgikus kellékek, imakönyvek,
énekeskönyvek
is.
A
nap
zárásaként
tárlatvezetésre invitálták az érdeklődőket a
Nagyboldogasszony templomba, majd 131
lépcsőfok
leküzdésével
a
vendégek
megcsodálhatták városunkat a nagytemplom
tornyából.
Szeptember 21-én a Csongrádi Ferences
Hagyományokért Egyesület szervezésében az Ars
Sacra
Fesztivál
csongrádi
programjainak
zárásaként a Szent József plébánia könyvtárában
Kerekes László, a magyarországi Ferences Világi
Rend minisztere a reményről és a hitről tartott
előadást.
Boháti Dóra
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„BOLDOGOK AZ IRGALMASOK,
MERT ŐK IRGALMAT NYERNEK”
(Mt. 5,7)
Ez a bibliai idézet volt a mottója az idei
krakkói Ifjúsági Világtalálkozónak, melyre volt
szerencsém eljutni. Az indulás helye Szeged, ideje
2016. július 19-e, éjfél. A találkozó első megállója
a lengyelországi Radom városa volt. A szerda
délután a szállások elfoglalásával telt, majd este
előtalálkozói nyitó szentmisén vettünk részt.
A következő nap délelőttjét Radomtól nem
messze egy természetvédelmi területen töltöttük,
majd az ebédet követően Lengyelország
fővárosába, Varsóba látogattunk el. Itt kisebb
csoportokba verődtünk, és a várost tekintettük
meg. Nagyjából három-négy órát időztünk
Varsóban, ezért „csak” az óvárost néztük meg, de
így is rengeteg nevezetességet láttunk, valamint
találkozhattunk azokkal a fiatalokkal, akiknek
Varsóban volt az előtalálkozójuk.

A második napon egy zarándoklaton
vettünk részt. Ez ki is töltötte a napunkat, kb. 1520
kilométert
gyalogolhattunk,
de
öt
kilométerenként a helyiek vízzel és süteménnyel
vártak bennünket a pihenőhelyeken. Egyébként a
zarándoklat érdekessége volt, hogy a találkozó
fiataljaihoz a befogadó családjaik is csatlakoztak.
A zarándokhelyen kis pihenés után szentmisén
vettünk részt, majd visszamentünk Radomba. Az
esti program a nemzetek bemutatkozása volt. Az
ott tartózkodó küldöttségek 15-20 percben
mutatták be, hogy kik ők és honnan jöttek. A mi
csoportunk ostoros bemutatóval, moldvai tánccal
és egy ismert lengyel dalocska eléneklésével és
elmutogatásával szerepelt.
A következő nap délelőttje a Foci-Eb
jegyében zajlott. A helyiek egy foci
világbajnokságot
rendeztek
a
Radomban
előtalálkozón részt vevő fiatalok számára.

2016. Október

Rengeteg csapat szállt be a versenybe az
előtalálkozó legjobb focicsapata címért, pl.:
fehéroroszok, lengyelek, ukránok, afrikaiak és
természetesen mi magyarok is. A délutánt a
radomi skanzenben töltöttük, megkóstolhattuk
Lengyelország tradicionális ételeit. Este a város
központjában
dicsőítő
koncerten
és
szentségimádáson vettünk részt.
A vasárnap a családok vasárnapja volt.
A délelőtti szentmisét követően mindenki a
befogadó családjával töltötte a napot. Volt olyan,
akit elvittek evezni, vagy városnézésre, néhányan
a családjukat ismerték meg egy kicsit jobban.
Másnap, a búcsúzást követően indultunk el
a találkozó helyszínére, Krakkóba. A közel 190
km-es út után elfoglaltuk a szállást, majd egy
rövid tájékoztatót követően szabad program
következett. Többekkel bementünk és éjszakai
fényeiben csodálhattuk meg a várost.
A következő napokban délelőttönként
katekézist tartottak, minden nemzetnek külön a
saját nyelvén. Szerdán az irgalmasságról,
csütörtökön pedig a hivatásról hallhattunk, majd
az előadást követő szentmise után már szabad
program volt. Ezt az időt java részt városnézéssel,
illetve vásárlással töltöttük.
Az ezt következő programok: A találkozó
megnyitója, közös szentmise és Ferenc pápa
fogadása volt. Pénteken a katekézis és a
zarándoklat közül választhattunk. Én a
zarándoklatot választottam. Az Isteni Irgalmasság
Bazilikáját, a II. János Pál központot és
múzeumot, valamint Szent Faustyna nővér sírját
néztük meg. Szombaton ismét zarándokoltunk,
ezúttal a Campus Misericordiae-ra. Itt este
szentségimádáson,
majd
egész
éjszakás
virrasztáson vettünk részt. Másnap, vasárnap a
záró mise után indultunk vissza a szállásra, és
onnan pedig Szegedre.
Összességében nagyon jól éreztem magam.
Nagyon nagy élmény volt azt látni, hogy az a
rengeteg fiatal össze tudott jönni egy helyre, és a
virrasztáson egy emberként tudtunk imádkozni.
Sok új embert, új kultúrát ismertem meg az út
alatt, és maga a találkozó olyan élményt,
tapasztalatot jelent számomra, amit biztosan
hasznosítani tudok az életem során. Hatalmas
köszönet a szervezésért az Ifjúságpasztorációs
Irodának, és természetesen Bálint atyának a
támogatásért!
Kormányos Anna Amália
„A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még
nem lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy
látni fogja, amiben hisz.”
(Szent Ágoston)
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FERENCES CSALÁDI NAP
Augusztus 27-én, szombaton nyolcadik alkalommal
tartottak Családi Napot a Szent József plébánián.

A rendezvényt a templom előtt Németh Róbert, a
Ferences Hagyományokért Egyesület alelnöke és
Kovács János atya nyitotta meg. Ezután Szabó Klári
és barátai - a KEDD 25+ Kecskeméti Ifjúsági
Imaközösség tagjai - zenéltek, énekeltek.

Délelőtt Csák László népzenész mutatta be
különleges hangszer gyűjteményét, és meg is
szólaltatta azokat. Az érdeklődők kipróbálhatták a
furcsa, ismeretlen zeneszerszámokat. A gyerekeket a
Piroskavárosi Általános Iskolai tanárai kézműves
foglalkozásokra, játékokra várták.

Délben Losoncziné Szentandrási Erzsike tanárnő
templomot bemutató előadását követően az Ifjúsági
Imaközösség zenés áhítatát hallgathatták meg a
templomban. Eközben a plébánia kertjében javában
főtt a két bogrács marhapörkölt. A finom ebédet már
az újonnan épült, fedett épület alatt lehetett
elfogyasztani.

Ebéd után folytatódtak a programok. János atya
megáldotta az utcán felsorakozott járműveket.
A Csongrádi Íjász Sportegyesület tagjainak a
segítségével célba lövést lehetett gyakorolni, melyre
nagy volt az érdeklődés. Kedvenc programja volt a
napnak a kürtőskalács sütés. Az „alapanyagot”
ugyancsak az ügyes kezű pedagógusok készítették,
és mindenki saját maga sütötte meg a kalácsát.

A nap folyamán egészségügyi szűrővizsgálatokon
vehettek részt a jelenlévők Dr. Závogyi Zsuzsanna
háziorvos jóvoltából. A rendezvényünkön „igazi”
ferences baráttal is találkozhattak a részvevők, a
szerzetes Bertalan testvérrel. Az esti szentmisén a
szentbeszédet is ő mondta.

Reméljük, hogy akik velünk töltötték a napot jól
érezték magukat, és jövőre ismét találkozunk
augusztus utolsó szombatján! Mindazon sok-sok
segítőnek pedig, akik a Családi Nap sikeres
lebonyolításában közreműködtek, hálásan köszönjük
a munkáját, fáradozását és adományát!
Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület
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ORGONA MEGÁLDÁS A SZENT
RÓKUS TEMPLOM BÚCSÚÜNNEPÉN

2016. Október
MOSOLYOGNI TESSÉK!

Az augusztus 20-i szentmise elején még
orgonaszó nélküli énekléssel kezdődött az
ünneplés. Majd Kovács János atya megáldotta a
felújított orgonáját, melynek gyönyörű hangja
ezután már betöltötte a templomot.

Vajon mi lehet ott fenn?

János atya szentbeszédében Szent Rókusról, a
szegényeket segítő és a betegeket gyógyító
ferences szerzetesről emlékezett meg.

ELŐFIZETŐI FELHÍVÁS

„A mosoly egy olyan arckifejezés, melynek során a
száj két végéhez legközelebb eső izmokat
mozgatják. A mosoly észrevehető a szem
környékén is. Az emberek között általában a
kedvesség, a boldogság vagy a vidámság jele.”
(Internet-Wikipédia)
Étvágy szerint
Két ferences gyalogol az országúton valahol
Székelyföldön. Szembejön velük egy paraszt
bácsi, megkérdik tőle: - Mondja bátyám, jó felé
megyünk a városba?
‐ Csak erre tovább egyenesen.
‐ És odaérünk még vacsora előtt?
‐ Oda, ha addig nem esznek.
Juhász
Áll a székely juhász a réten a botjára
támaszkodva. Arra megy a többi juhász,
meglátják, kérdik tőle: - Hát te meg mit csinálsz?
- Gondolkodom. - És hol van a nyájad? - Azon
gondolkodom...
Jókívánság vidámsággal
A házaspár ezüstlakodalmát ünnepli. Az
alkalomra sok kedves ajándékot kaptak. Lelkészük
egy szép bronz vázát nyújtott át nekik, amelyet
hibátlanul vésett felirat díszített – bár egy fontos
írásjel lemaradt róla:
„A mi Urunk bőséges kegyelme áldjon és óvjon
benneteket Nagy János lelkésztől.”
A szemináriumban
A teológia földszinti folyosójára a meglévők mellé
új fogast helyeztek, és ráírták: „Csak
professzoroknak”. Másnapra valaki girbegurba
betűkkel kiegészítette a feliratot: „Azért kabátot is
lehet ráakasztani”.
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40. SZENT GELLÉRT IFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓ
Szeptember 24-én reggel a Nagyboldogasszony
Plébánia elől indult 9+4 fős csapatunk Szegedre.
Napsütéses, szép őszi időben érkeztünk az
Alsóvárosi Ferences Templom elé, ahol már sok,
tavalyról ismerős arcot láttunk.

2016. 07. 09.

Őz Luca
2016. 08. 21.

Tigyi Áron Tamás
2016. 08. 21.

Kis Szabolcs
2016. 09. 18.

Túri Csaba

A regisztráció után elfoglaltuk helyünket a
templomban. A reggeli dicsérettel kezdődött a
délelőtti program, melyet Gyulai Endre püspök
atya vezetett. Elgondolkodtató képeket láttunk
kivetítve, hozzájuk illő élőzene kíséretével. Az
imádság után megkezdődtek az előadások,
tanúságtételek.
Ezután
a
kiscsoportokkal
átvonultunk a szomszédos gimnáziumba.
Bemutatkozás
után
közösen
játszottunk,
beszélgettünk, majd kitöltöttünk egy kis tesztet,
amely számomra nagyon tanulságos volt. Ez a
program eltartott délig, utána visszamentük
ebédelni a rendház udvarába, ahol finom rizses
hússal, süteménnyel vártak bennünket. A kertben
még jót beszélgettünk, ismerkedtünk.
Gyalogosan, imádkozva, énekelve átzarándokolt a
csapat a szegedi Dómba. Én a többi ministránssal
előbb indultam, majd átöltözés után kint fogadtuk
a többieket a fő ajtó két oldalán felsorakozva.
Bibliai idézeteket osztottunk színes kis vödrökből
a zarándokoknak. Püspök atya rövid beszédet is
mondott kint, majd odabent elkezdődött a
szentmise. Életemben először ministráltam a
Dómban.
Különös
élmény
volt
ekkora
templomban szolgálni! A tér, a színek, a zene és a
Szent Gellért életéről szóló elgondolkodtató
prédikáció maradandó élményeim közé tartozik.
Hazaindulás előtt még sétáltunk a Tisza-parton, és
a Móra Ferenc Múzeum előtti játszótéren is
elidőztünk röviden. Kellemesen elfáradva, de
élményekkel tele indultunk haza. Alkonyatkor
szálltunk ki a járművekből. A csendes, néptelen
kis utcákon bandukoltam a kapunk felé fejemben
dallamokkal, szívemben jó kedvvel.
Levstok Benedikt
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
2016. 07. 23.

2016. Október

Én így járultam hozzá a plébánia udvarban
dolgozók társadalmi munkájához. Az állag
további fennmaradását időközönkénti újrafestéssel
lehet biztosítani. Így remélhetőleg a több mint egy
évszázados szoborcsoport még sokáig hirdeti az
arra járóknak a róla elnevezett Mária-út nevet.
Felföldi Miklós

SZENTMISÉN BELGIUMBAN

Révész Gábor és Rácz Tünde Andrea
A FELÚJÍTÁS FELÚJÍTÁSA
2014-ben egy brigád összeállt, és a Mária-úti
szobor együttest alapjától kezdve stabillá téve, az
eredeti állapotnak megfelelően – beleértve új
vaskerítést, bádogozást, körbe betonozást is –
elvégeztük. A szobrok, takaró lemez, lábazat,
kerítés újra lett festve. Ennek a munkának teljes
beteljesülése szabadtéri misével és felszenteléssel
zárult. A festést követően a festő célzott rá, hogy
mivel évek óta különböző minőségű festéket
használtak, az nem lesz hosszú életű, meg fog
repedezni. Két év után valóban látszott, hogy a
festék repedezik, és apró darabokban hullik le. Ez
azt jelentette, hogy a szobor együttest régi szép
állapotába kellene tenni.
Ez év júniusában balesetet szenvedtem. Így egy
hónapig komoly munkát nem tudtam végezni. Ez
időben a plébánia udvarában építkezés kezdődött.
Az ott dolgozó emberek társadalmi munkában,
szinte kivétel nélkül a szoborcsoportnál is
tevékenykedtek. Így ugyanaz a 6-8 fő végezte a
munkák nagy részét mindkét helyen. Mivel én az
építkezés nehéz feladataiban nem tudtam részt
venni, elhatároztam, hogy mégis velük leszek, de
más munkában. A szoborcsoportot tetettem rendbe
úgy, ahogy a festő elmondta.
A
munka
fázisai: 1. Egy szakember a szobrokról
homokfúvás útján a régi festéket teljesen
eltávolította. 2. El lett végezve a festés két
rétegben. 3. A lemezfedések ki lettek javítva, hogy
a víz ne tudjon a lábazat alá folyni. 4. Ezzel egy
időben a lábazat is ki lett javítva. 5. A szobor, a
bádog lemez, majd a lábazat festése adta a
„felújítás felújítását”.

Szeptemberben egy hetet a belgiumi Gentben
töltöttem az ott élő rokonaimnál. A város nagyon
szép a középkorból épen maradt építészeti
emlékeivel, hatalmas, csúcsíves katedrálisával,
templomokkal, múzeumokkal, a belváros közepén
álló lovagi várral, az óváros jellegzetes,
lépcsőzetes homlokzatú házaival, a hatalmas
kikötőjével, a települést folyton átszelő folyóival,
de a vásárló utcákon hömpölygő tömeggel, és a
boltok gazdag kínálatával együtt is. Feltűnt, hogy
jellemzőek az egymáshoz szorosan épült, kis
alapterületű, keskeny, de 3-4 emelet magasba
nyúló házak, és nagyon sok a kerékpáros.
Sokfelé
jártunk,
sikerült
sok
mindent
megnéznünk, de annak
különösen örültem, hogy
egy
vasárnapi
ünnepi
szentmisén is részt vettünk.
Szeptember
11-én
a
gyönyörű
Szent
Bavo
katedrálisban
hálaadó
szentmisét
tartottak
Kalkuttai
Teréz
anya
szentté avatásának emlékére. A bejárat közelében
kis füzeteket helyeztek ki, amelyek nem csak az
elhangzó énekeket és azok kottáit tartalmazták,
hanem az olvasmányok és az evangélium szövegét
is. Természetesen a szentmise menete, ceremóniái
teljesen megegyeztek a mi szentmisénkkel, csak
flamand nyelven hangzott el minden.
A hatalmas katedrálist megtöltötte a hívek
sokasága és sokszínűsége. Az első sorban Teréz
anya rendtársai, a Szeretet Misszionáriusa Rend
tagjai foglaltak helyet a jellegzetes fehér, szélén
kék-fehér csíkos öltözetben. Érdekes volt
számomra, hogy a templom bal oldalán ülő
énekkart, valamint a hívek énekét is az oltár
mellett álló karmester vezényelte.
A tíz pap közreműködésével tartott
ünnepség főcelebránsa Luc Van Looy püspök volt.
Szentbeszédében Teréz anyát méltatva felidézte
emlékeit, hiszen számos esetben találkozott és
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beszélgetett vele. A szentmise végén Teréz anya
egyik fiatal rendtársa köszönte meg a
megemlékezést,
és
köszönetet
mondott
mindenkinek, aki részt vett az ünnepségen.
A templom kijáratnál a nővérek Teréz
anyát ábrázoló képeket és medálokat ajándékoztak
emlékül a híveknek, melyek hátoldalán
”Könyörögj érettünk” felirat olvasható.
Túriné Nádudvari Mária

szerettünk és becsültünk. Mindig hálás szívvel
gondolunk Rád!”
Öt éve nincs velünk, de pótolhatatlan
hiányát még ma is érezzük.

EMLÉKEZÜNK …

ANYAKÖNYVI HÍREK

Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
(Kosztolányi Dezső: Halottak)

Már öt éve annak, hogy Fekete Imre,
egyházközségünk világi elnöke nincs közöttünk.
57 éves korában bekövetkezett halálakor
többek között a következő mondatokkal
emlékeztünk meg róla lapunkban: „Ő volt a lelke,
a motorja, az irányítója és meghatározó
személyisége egyházközségünk életének és
újságunk
szerkesztőségének.
Szegényebbek
lettünk egy hívő emberrel, aki a közösségért
fáradhatatlanul, köszönetet nem várva, sőt azt
elhárítva dolgozott, szervezett, tervezett. Még sok
terve volt, amelyeket sajnos már nem tudott
megvalósítani.”
Mi, itt maradottak, az iránta érzett
tiszteletből igyekeztünk terveit megvalósítani,
munkáit folytatni, hogy amiért fáradozott, ne
váljon semmivé. Még ma is szeretettel emlegetjük,
és nagyon hiányzik egyházközségünk életéből. Ma
is ugyanazt érezzük, mint amit az említett
újságcikk záró soraiban írtunk hozzá: „Kedves
Imre! Köszönjük, a Teremtőnek, hogy itt voltál
közöttünk! Isten Veled! Nyugodj olyan békében,
amilyen szeretettel fogjuk emléked őrizni mi, akik

Jeleket adni, jeleket hagyni,
Ha elmegyünk is, jelnek maradni.
Beszédes jelnek lenni a hitben,
Mint akit jelnek rendelt az ISTEN.
(Füle Lajos)

Halottaink
+Borsi Lajosné szül: Pintér Franciska
+Schultz Jenő
+Bakos Rókusné szül: Bársony Erzsébet
+Sarusi Jánosné szül: Fekete Katalin
+Vata Lajosné szül: Berta Ilona Magdolna
+Csurgai Sándor
+Marik János
+Fekete Istvánné szül: Kósa Ilona
+Mészáros Jánosné szül: Czakó Anna
+Vincze Andrásné szül: Kacziba Piroska
+Dósa Lászlóné szül: Nagy Veronika
+Palásti Csaba
+Szögi Mihályné szül: Czibulya Erzsébet
+Rácz János
+Varga János
+Török Jánosné szül: Szögi Margit


Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik és
az örök világosság fényeskedjék nekik.
Nyugodjanak békében. Amen.
IMA EGYHÁZKÖZSÉGÜNKÉRT
Uram, Jézus neked ajánlom egyházközségünket!
Ajándékozz meg mindannyiunkat azzal a tiszta
szívvel, amellyel látni szeretnél bennünket!
Engedd, hogy mindannyian ugyanazon cél felé
törekedjünk, és együtt haladjunk a hozzád vezető
úton: örömöt, bánatot megosztva - példaképül
szolgáljunk egymásnak és egymást mindig „csak”
a jóra buzdítsuk! Engedd, hogy őszinte szeretetben
éljenek és a Te szolgálatodnak szenteljék
magukat! Ámen
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2016. Október

SZENTMISÉK RENDJE A CSONGRÁDI PLÉBÁNIÁK TEMPLOMAIBAN ÉS AZOK FÍLIÁIBAN
Szent József templom:
Nagyboldogasszony templom:
Szent Rókus templom:
Bokros, Szent László templom:
Felgyő, Szent István templom:

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.

MEGHÍVÓK
A „Társam lett a csend” című zenés irodalmi esten
Ternai László csongrádi költőre emlékeznek a
Versmondók Köre tagjai. Az eladás október 22-én,
szombaton 18 órakor kezdődik a Szent József plébánia
közösségi termében.
„A katolikus egyház és 1956” címmel tart előadást
Dr. Botos Katalin nyugalmazott professzor november
9-én, szerdán 18 órától a Szent József plébánián.
Mindkét rendezvényre szeretettel várjuk az
érdeklődőket!
Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület
TERMÉNYÁLDÁS

RÓZSAFÜZÉR
Október a Szűzanya hónapja, ezért minden
szentmise előtt háromnegyed órával elimádkozzuk a
Rózsafüzért.
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.
KÖSZÖNETET MONDUNK mindazoknak, akik
munkával,
vagy
adományokkal
támogatták
egyházközségünk életét, működését. Isten fizesse meg!

Az idei évben is hálát adtunk a Jóistennek az emberi
munka gyümölcseiért. Szeptember 18-án, a vasárnapi
szentmisén Kovács János atya megáldotta az oltár előtt
sorakozó terményeket.

SZERKESZTŐI ÜZENET
Terveink szerint lapunk következő száma Karácsonykor
jelenik meg. Kérjük, hogy a közlésre szánt írásaikat
december 10-ig juttassák el a szerkesztőség részére.

KONCERT A NAGYBOLDOGASSZONYBAN

Augusztus 5-én a Tiszamenti Nagyboldogasszony
Közösség fiataljai koncertet tartottak a templomban.

50. szám
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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