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HIÁNYZIK MÉG VALAMI... 
 

Az ember sokat tűnődik csendes perceiben, 
amikor lelkiismeret vizsgálatot tart, vagy 
egyszerűen vet egy pillantást a múltba, hogy 
megtekintse életét meghatározó döntéseit, és erőt 
merít a jövő szebb megéléséhez. Ilyenkor 
megfogalmazódnak bennünk kérdések, mint 
például: hogyan lehetne szebben, jobban 
megvalósítani dolgokat? Mit tegyek, hogy ne 
rontsam el? Mit adhatok a gyermekeimnek, a jövő 
generációnak? Hogyan tudom a szív és az ész 
harmóniájában meghozni döntéseimet? Mit 
tegyek, hogy szebb legyen ez az idei ünnep, a 
Karácsony?  

Miközben hasonló kérdésekre keresi az 
ember a választ, rájön arra, hogy egy évvel 
korábban is próbált volna mindent megtenni, hogy 
szép legyen a Karácsony, hogy átérezze az ünnep 
melegét, az örömhírt hozó kis Jézus szeretetét. 
Van úgy, hogy az egyik évben szebbre sikerül az 
ünnep, a másik évben kevésbé, és tapasztaljuk, 
hogy egyszer többet fordítunk arra, hogy 
megörvendeztessünk másokat, máskor viszont 
nem jut elég energia úgy igazán lélekben eljutni 
Betlehembe. 

Bármennyire is törekszünk, észrevesszük, 
hogy valami még hiányzik… Hiányzik az idő!!! 
Hallani is sok ember panaszát: nincs időm! Szinte 
mindenünk megvan, amire szükségünk van, sőt 
már azon felül is bővelkedünk, de időnk nincs. Mi 
haszna az embernek, ha ideje nincs, ha az élet 

mindent megad, csak időt nem, hogy használni 
tudja a javakat? 
 Ha jól belegondolunk, mindenki 
nosztalgiával tekint vissza gyermekkori 
szentestéire, és egy normális családi életet élő 
ember azt mondja, hogy azok voltak a legszebb 
ünnepek. Ha pedig azon gondolkodunk el, hogy 
vajon mitől voltak szebbek ezek az ünnepek, 
akkor megállapítjuk, hogy szinte nem is 
emlékszünk arra, hogy milyen ajándékot kaptunk, 
ha egyáltalán kaptunk. Arra viszont biztosan 
emlékszünk, hogy kaptunk időt. A szüleink adtak 
nekünk időt, a testvéreink adtak nekünk időt. 
Együtt töltöttük az ünnepeket, együtt játszottunk, 
együtt imádkoztunk, együtt beszélgettünk. Együtt 
mentünk rokonokat látogatni, adtunk az időnkből 
nekik is. 

Most, hogy itt az ünnep, apró 
figyelmességekkel meglephetjük szeretteinket, de 
a legfontosabb, hogy adjunk nekik az időnkből, 
legyünk velük, imádkozzunk, beszélgessünk, hogy 
maradandó élményekkel gazdagítsuk őket, és mi is 
gazdagodjunk. Mindent ugyanis meg lehet venni, 
amit a boltok kínálnak, még hitelek árán is, de az 
időt csak mi adhatjuk, a sajátunkból, teljesen 
ingyen! 

Jézus Krisztus, amikor megszületett 
Betlehemben, az örökkévalóságból belépett a mi 
időnkbe, nekünk ajándékozta az idejét, hogy 
látható módon is együtt legyen az emberrel. 

Áldott Karácsonyt kívánok a kedves 
Olvasóknak!                         Topsi Bálint plébános 
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ADVENTI LELKIGYAKORLAT 
 
December 16-án és 17-én az esti szentmisék 
keretében Bende Zsolt, Délvidékről érkezett 
bajmoki plébános tartott lelkigyakorlatot. Az első 
napon elhangzott gondolatainak szerkesztett 
változatát közöljük a következőkben:  
 

 
 
„A jó Istenről és a hitemről beszélni mindig öröm. 
Az Isten szeretetéről tanúskodni nem csak öröm a 
keresztény ember számára, hanem kötelessége és 
hivatása is.  
 Remélem, hogy ebben az adventi 
időszakban nem sikerült a világnak rávenni 
bennünket arra, hogy félre tegyük a készületi időt. 
Hiszen legtöbb helyen azt látjuk, hogy át 
szeretnék ugrani az emberek az adventi időszakot, 
már az advent elején mindent feldíszítenek. Pedig 
ez fontos időszak számunkra, amikor készülődünk 
karácsonynak az ünnepére, arra a nagy titokra, 
hogy az Isten emberré lett, és hogy ez az Isten 
közénk jött.  
 Számunkra fontos megtapasztalni az 
adventi időszak alatt, hogy az Isten most is jelen 
van, ott van nap, mint nap az életünkben. E 
tapasztalat nélkül nagyon nehéz keresztény 
embernek megmaradni. Csupán a hitünk nem segít 
bennünket abban, hogy találkozzunk magával az 
Istennel, fel tudjuk őt ismerni a másik emberben. 
Ehhez elsősorban arra van szükségünk, ami a 
legfontosabb a kereszténységben, az örömhírre. 
Hogy valaki kihirdesse számunkra, hogy az Isten 
szeret bennünket. Nem akkor fog szeretni, amikor 
valamilyen jót teszel, nem lesz bűnöd, amikor 
teljesen tökéletes leszel, hanem már most szeret az 
Isten pont ilyennek, amilyen vagy. És ez az 
örömhír, erről beszélt Jézus, egyfolytában erről 
tanúskodott, hogy a Mennyei Atya szeret minden 
egyes embert. A bűneivel, a gyarlóságaival, a 
hibáival együtt. Hiszen ő akarta, hogy ilyenek 

legyünk, ő teremtett bennünket ilyeneknek. Sokkal 
többre értékelt bennünket, mint saját magát, 
hiszen inkább meghalt a kereszten, csak mi 
élhessünk. Ha megtapasztaljuk az Istentől a 
szeretetet, akkor ezt a szeretetet tudjuk adni mi is 
a másik embernek. 
 A másik dolog pedig, amiről hallottunk az 
evangéliumban, hogy Jézusról a tettei 
tanúskodnak. Fel tudjuk-e ismerni Istennek a 
cselekedeteit, a tetteit a saját élünkben? Hol 
láthatom meg azt, hogy ő tesz valamit értem? 
Éppen azokban a dolgokban próbál nekünk 
segíteni, azokban a dolgokban azonosul velünk, 
ahol gyengék vagyunk: a bűneinkben. Segít 
felülemelkedni gyarlóságainkon, bűneinken. 
Megtapasztaltuk, hogy akármilyen erkölcsösek, 
erősek vagyunk, mégis a legapróbb dolgok is 
teljesen tönkretesznek bennünket. Ha rágalmaznak 
bennünket, ha nem fogadnak el, mindjárt 
összetörünk, nem tudjuk szeretni azt, aki bánt 
bennünket. Itt siet segítségünkre maga Jézus 
Krisztus.  
 Akkor győződünk meg Isten jelenlétéről 
valakinek az életében, ha látjuk, azt, hogy olyan 
dolgokat tesz meg, amelyekre különben képtelen 
volna. Tudja szeretni a másikat, megbocsátani, 
szeretni az ellenséget, ezeket a dolgokat lehetetlen 
saját erőnkből megtenni. Próbálkozhatunk, 
mondhatjuk magunkban, hogy én szeretem az 
ellenségemet, de a szívünkben ott van a fájdalom. 
Láthatjuk, hogy gyengék vagyunk az Isten nélkül. 
 Tehát ez az örömhír számunkra, hogy Isten 
szeret bennünket, erőt ad nekünk, ott van jelen a 
mindennapjainkban, csak fel kell ismernünk 
jelenlétét, tetteit. Ez a készületi időszak ezt jelenti, 
ezért próbáljak dolgozni, hogy az advent folyamán 
ne magamra figyeljek - próbálok jó lenni, eljönni 
hajnali misékre -, hanem figyeljek oda az Istenre 
ebben az adventben. Hogy keressem őt, Jézus 
Krisztust, az ő jóságát. Észrevenni a másik embert 
úgy, hogy érezzék meg a körülöttünk élők, hogy 
szeretve vannak tőlünk, rajtunk keresztül szereti 
őket a jó Isten. Az adventnek ez a lényeges része, 
amelyen a jó Isten meghívott bennünket, hogy 
együtt működhessünk a kegyelemmel együtt Jézus 
Krisztussal. És hogyha mi megteszünk egy apró 
lépést felé, ha észrevesszük a személyes Istent, ő 
ezret meg ezret tesz meg az életünkbe, amit meg is 
tudunk tapasztalni.  
 Kérjük a Boldogságos Szűzanyának is a 
közbenjárását, hogy felismerjük az Isten jelenlétét 
az életünkben, át tudjuk érezni a szeretetét, és 
hogy segítsen bennünket, járjon közbe értünk 
Szent Fiánál! Amen”     Összeállította a szerkesztő 
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KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR 
 

Az új liturgikus egyházi év advent első 
vasárnapjával kezdődik. Ez a vasárnap Karácsonyi 
ünnepkörünk első napja is, vízkereszt, január 6-a 
pedig a befejező napja. Karácsonyi ünnepkörünk 
két fő részből áll: Előkészület az ünnepre 
(Advent), és Karácsony nyolcada, amely 
vízkereszt ünnepével befejeződik.  
 Advent első vasárnapján (ebben az évben 
november 27-én) szenteltük fel adventi 
koszorúnkat, és meggyújtottuk rajta első adventi 
gyertyánkat, a HIT gyertyáját. Ezt követte a 
második, a REMÉNY gyertyája, ill. a harmadik 
Gaudete vasárnapon az ÖRÖM gyertyája. Az 
ünnephez legközelebb eső negyedik vasárnapon 
pedig a SZERETET gyertyáját gyújtottuk meg 
adventi koszorúnkon. Így a 
három Isteni Erényhez - HIT-
REMÉNY-SZERETETHEZ - 
kapcsoltuk az ÖRÖM 
gyertyáját. 
 November 30-a Szent 
András apostol ünnepe, aki 
Szent Péter apostol testvére és 
Keresztelő Szent János 
tanítványa volt. A görögöknél 
és Kis-Ázsiában hirdette az 
evangéliumot, és itt 
szenvedett "X" alakú 
kereszten (András-kereszt) 
vértanúhalált. A Bizánci 
egyház védőszentje. 
 December 6-a Szent 
Miklós püspök ünnepe, aki a 
Kis-Ázsiai Myra város 
püspöke volt. Jótékony-
ságáról és csodáiról számos történetet ismerünk. A 
gyermekek ezen az ünnepen várják a Mikulás 
bácsit. 
 December 8-a a Boldogságos Szűzanya 
Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe, amit IX. Pius 
pápa 1854-ben dogmaként (ünnepélyes 
hittételként) hirdetett ki: „A Boldogságos Szűz 
Mária létének első pillanatától kezdve mentes volt 
az eredeti bűntől és minden más bűntől!” Kilenc 
hónap múlva Kisboldogasszony ünnepe van, a 
Szent Szűz születésének ünnepe.  
 December 13-a Szicília nagy szentjének, 
Szent Lúcia vértanúnak az ünnepe, aki 
Diocletianus császár uralkodása idején szenvedett 
vértanúságot, karddal lefejezték. Syracusában az 
5. század elején megtalálták sírfeliratát. Nagy 
Szent Gergely pápa óta neve olvasható a 

szentmise liturgikus szövegében is: 1. (római) 
misekánon.  
 December 25-e KARÁCSONY: Jézus 
Krisztus születésének ünnepe. Ünnepeljük azt az 
üdvösségtörténeti eseményt, hogy Isten emberré 
lett!  
 December 26-a Egyházunk első vértanú 
szentjének, Szent Istvánnak az ünnepe. István az 
Ősegyház hét diakónusainak egyike, amit az 
apostolok cselekedeteiben is olvashatunk.  
 December 27-e Szent János apostol és 
evangelista ünnepe, aki Jakab testvére és 
Zebedeusnak, a betszaidai halásznak a fia. Ő is 
Keresztelő János tanítványa. Jézus a kereszt alatt 
reá bízza édesanyját. Hosszú apostoli munka után 
Patmosz szigetén írja meg a Jelenések könyvét 
(Apokalipszis). Több mint 90 évet élt, Ő az 

egyetlen apostol, aki nem 
szenvedett vértanúhalált. 
 December 28-a 
Aprószentek ünnepe. Azokra 
a kis vértanúkra, azokra a 2 
éven aluli fiúgyermekekre 
emlékezünk, akiket Heródes 
király legyilkoltatott. 
 Karácsony utáni 
vasárnapunk, a Szent Család 
(a kis Jézus, Mária és József) 
vasárnapja. Idén december 
30-a, mivel Karácsony 
nyolcadában nincs vasárnap! 
A Szent Család minden 
keresztény és minden magyar 
család példaképe. 
 December 31-e I. 
Szent Szilveszter pápa 
ünnepe. Ő volt az első pápa, 

akinek uralkodása nem az üldözések korára esett: 
Kr.u. 314-335. Ő építtette a római Lateráni és a 
római Szent Péter bazilikákat. Kr. u. 335-ben, 
december 31-én halt meg. 
 Január 1-je Újév napja, Szűz Mária 
Istenanyaságának ünnepe, a béke világnapja. 
 Január 3-a Jézus Szent Nevének ünnepe. 
 Január 6-a Urunk megjelenése, Vízkereszt 
ünnepe. Ünnepeljük, hogy Karácsonykor 
megszületett a Gyermek Isten. 
 Február 2-a Urunk bemutatása, 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 
Karácsony utáni 40. napunk. 
 
 Kívánok csongrádi-, bokrosi- és felgyői 
híveinknek Áldott Karácsonyt, és lelkiekben is 
gazdagodva Nagyon Boldog Új Évet:    János atya 
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ADVENTI GONDOLATOK 
 

Advent. Eljövetel. Úrjövet. „Adveniat regnum 
tuum.” „Jöjjön el a te országod.” Csakhogy: „Az 
én országom nem e világból való”. „Ó szent 
József, mit gondoltál, hogy istállót választottál?” - 
kérdezi a népi karácsonyi dal. 
 Bizony, rendkívül nehéz feladatot rótt ránk 
a megszületett Messiás. Hogy megértsük, nem 
emberi módon kell a hatalomról és az országról 
gondolkodni. A hatalom - szolgálat. Aki nem így 
fogja fel, nem igazán keresztény. A világ ura a 
legkiszolgáltatottabb gyermek képében jelenik 
meg a földön, nyomorúságos körülmények között. 
„Hol a fényes palota? Hol a kényes nyoszolya?” – 
kérdezi a karácsonyi dalocska. „Ó, ha 
Magyarországra, Bicske mezővárosba jöttél volna 
világra, akadnál jobb országra” - folytatja. 
Tényleg? Csongrád mezővárosban is találna jobb 
országra?  
 De mit is jelent ez a jobb ország? Amiről a 
modern slágerben azt énekeljük, hogy „Kell ott 
fenn egy ország, amely sosem múlik el.” Csak ott 
fenn? Mert reménytelen, hogy itt lent 
megvalósuljon, és „sosem múljon el”? 
Mindenesetre, az Úr azt hagyta ránk, hogy erre 
törekedjünk. „Jöjjön el a te országod.” Az 
Ószövetség azt mondja Istenről, hogy „haragja 
csak egy múló pillanat, de irgalmassága 
örökkévaló”. Az ő országában az irgalom nem 
múlik el soha, akkor se , ha véget ér a Szentév. Mi 
az irgalom? Megbocsátás, odahajolás, együttérzés, 
szeretet. Milyen nehéz ezt a hétköznapi életre 
lefordítani. Micsoda felelősség terhel bennünket, 
magunkat kereszténynek vallókat. Hiszen, ha nem 
úgy élünk, ahogy Jézus tanítása szerint helyes 
lenne, lejáratjuk a hitünket. Ugyan miért követne 
valaki bennünket, ha nem adunk jó példát. Mint 
Halász Judit egyik kedves Mikulás-napi 
dalocskája mondja: nem minden gyerek jó gyerek. 
„De az is lehet, hogy azért rosszak, mert a 
felnőttektől tanulják.” Akik viszont ”önzők, 
irigyek, verekedősek, és kevés bennük a szeretet”. 
Ha nem tűnnek boldogabbnak a mi közösségeink, 
akkor aligha tudunk evangéliumot, jó hírt hirdetni 
a többi embernek. S a jó hír nem (csak) szavakat 
jelent. „Tettek nélkül a hit halott”, ahogy ezt Szent 
Jakab levelében olvashatjuk. „Mutasd meg nekem 
hitedet tettek nélkül, és én megmutatom a 
tettekből a hitemet.” Karácsony a legalkalmasabb 
arra, hogy ezt az érzületet felkeltsük magunkban. 
Nem az ajándékok sokasága, hanem az 
odafordulás, a rá szánt idő a legnagyobb ajándék 
mindenkinek. Van egy barátom, aki a 
gyerekeknek nem tudott más ajándékot adni, mint 

egy fadarabot, szögeket, régi zárakat meg egy kis 
kalapácsot. És kimondhatatlan örömmel 
kalapálgatták be a szögeket a fába a gyerekek. 
Hogy néha mellé ütöttek? Sebaj… Alkottak. S a 
papa, nagypapa ott ült velük a szőnyegen. Egy 
csodálatos Rab Zsuzsa vers arról szól, hogy egy 
magányos öreg nénit képzeletben meghív 
magához, és kedvenc ételét főzi meg neki, és 
meghallgatja az egész életét, a fájós lábát, a nehéz 
szülését, a férje halálát, s hogy milyen szépen 
gondozza a sírját. Csak azt kéri, hogy éjjel, amikor 
nem tud aludni, és csendben imádkozgat, takarja 
majd be őt, mert le szokta rúgni magáról a 
paplant… 
 Mindnyájunknak vannak karnyújtásnyi 
közelben szeretteink, akik valami ilyesmire 
vágynak. Adjuk meg nekik ezt az örömet. Ami 
nem rafinált ételköltemény, nem drága bolti 
ajándék, hanem a rászánt idő. „ Békesség a földön 
a jóakaratú embereknek!” Boldog Karácsonyt! 

Dr. Botos Katalin 
 
 

BETLEHEMNEK PUSZTÁJÁBAN… 
Népi karácsonyi ének – részlet 

 

Betlehemnek pusztájában, 
Pásztorok vigyázatában 
Nagy öröm hirdettetik. 

 

Mert a barmok pajtájában, 
Ökör, szamár jászoljában 

Üdvözítő születik. 
 

Ó Szent József, mit gondoltál, 
Hogy istállót választottál 
Eme puszta térségben? 

 

Szállj be hozzánk Máriával, 
Született kis Jézuskával, 
Lakjatok mi szívünkben. 

 

Hogy mi is az angyalokkal, 
Az udvarló pásztorokkal 
Dicséretet mondhassunk. 

 

Régen várt Messiásunknak, 
A mi édes Jézusunknak 
Dicsőség, kiálthassuk! 
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NYOLCVAN ÉVE TÖRTÉNT… 
 
Folytatva az elődeik munkájának, szolgálatának 
megismerését, most néhai F.t. Gacsári Kiss Sándor 
(1936-2015) kanonok, aki a Szent József 
plébánián 1978. és 1986. között szolgált 
plébánosként, templomunk történetét bemutató 
írásából egy idézetrész következik, amely a 
ferences szerzetesek letelepedésével járó, önálló 
plébániává alakulás időszakát írja le. 
 „A ferences szerzetesek letelepedésével 
teljesült a népakarat. A nép lelki érdeke és a 
körülmények miatt szükséges volt Csongrádon az 
ősi plébánia mellé új plébániai szervezetet 
létesíteni. 1930-tól 1936-ig az óplébánia papjai, 
nevezetesen dr. Pongrácz Elemér, Schwartz József 
és Thököly István jártak a piroskavárosi 
templomba liturgikus szolgálatot végezni. Az új 
plébániai intézmény létesítésének tárgyában 
megegyezés történt Szedlacsek István plébános és 
Hermann Hermenegild ferences tartományfőnök 
között, és ennek megfelelően Hanauer Árpád 
István váci püspök 5343/1936. számú 
egyházhatósági végzésével 1936. november 6-án 
megalapította a csongrádi Szent József plébániát. 
A püspök a város bel- és külterületén pontosan 
körülhatárolt területet a rajta lakó 9255 fő római 
katolikus vallású lakossal leválasztotta az 
óplébániától és önálló plébániává nyilvánította, 
amelynek saját temploma a piroskavárosi templom 
lett. Az új plébánia patrónusa a templom titulusa 
Szent József, az Egyház oltalmazója lett. 
Templomunk ekkor plébániai templommá 
minősült. A püspök a plébániai szolgálatot a 
ferences szerzetesekre bízta, és az ő csongrádi 
konventjük plébánosi jogát a gvárdián gyakorolta. 
Szedlacsek István 1936. november 29-én, advent 
első vasárnapján a kijavított templomban 
ünnepélyes misét mutatott be, és átadta a 
templomot a plébánia területével és híveivel együtt 
Hermann Hermenegild ferences tartomány-
főnöknek, Leveldi Kozma György Csongrád 
vármegye főispánjának, Piroska János Csongrád 
város polgármesterének és a hívek sokaságának 
jelenlétében. Ezen a napon a Szent József 
Plébánia elkezdte önálló életét és működését.” (1).  
 A Historia Domus 1936. novemberi 
bejegyzése: „A hívek kezdenek törődni velünk s 
apró ajándékokkal kedveskednek.” (2).                 
A decemberi bejegyzés: „A ház szenved a hideg 
miatt, mert a kályhák nem üzembiztosak.               
A mostoha körülmények meglátszanak az atyák 
hanganyagán: valamennyi alaposan rekedt.         
A reggel fél hatkor mondott roráték nagy 

látogatottságnak örvendenek: igen szép számmal 
járulnak szentáldozáshoz is. A hónap második fele 
a szent ünnepekre való előkészületekben telik el. 
December 24-én este karácsonyfa körül ünnepeli 
a ház (a csongrádi szerzetesek közössége - a szerk. 
megj.) az Úr születését. Este tíz óra után ki kell 
nyitni a templomot, mert a hidegben nagy csapat 
ember toporog a kapu előtt. A templom zsúfolásig 
tömve van, a felállított betlehem előtt életveszélyes 
a tolongás. A templom családi hangulata 
mindenkit megragad, és az ünnepek alatt 
állandóan nagyszámú hívősereget vonz.” (3) 
 Forrás: (1) Gacsári Kiss Sándor: A 
csongrádi Szent József templom és plébánia 
története 2005. Plébániánk kiadványa. 
 (2)-(3): A csongrádi ferencesek Historia 
Domusa 1936. évtől. Fordította, digitalizálva 
olvashatóvá és kutathatóvá tette Árkossy Lehel, 
Kecskemét, 2011-2012.                     Révész József 

 
 

ALAPKŐLETÉTEL 
 

 
 

A templomkertben megépült raktár és gépkocsi 
beálló alapkövének elhelyezése. 

 
 

TEÁZÁS A TEMPLOM ELŐTT 
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FEL NAGY ÖRÖMRE! 
 

Fel nagy örömre! ma született, 
Aki után a föld epedett.  
Mária karján égi a fény,  

Isteni Kisded Szűznek ölén.  
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,  
Nézd csak örömmel Istenedet. 

 
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,  

Bársonyos ágya nincs neki itt.  
Csak ez a szalma, koldusi hely,  

Rá meleget a marha lehel.  
Egyszerű pásztor, térdeden állj!  

Mert ez az égi s földi király. 
 

Glória zeng Betlehem mezején,  
Éjet elűzi mennyei fény;  

Angyali rendek hirdetik őt,  
Az egyedül szent Üdvözítőt.  

Egyszerű pásztor, arcra borulj,  
Lélekben éledj és megújulj! 

 
 Kedvelt karácsonyi énekünk szövegét és 
dallamát is Gárdonyi Géza írta 1882-ben. 
Örvendezésre hív, hisz a Megváltó megérkezett, 
az éjben világosság támadt! Angyali karok 
hirdetik, hogy elérkezett üdvösségünk napja. 
 Mit látnak a pásztorok? Egy istállóban, 
szalmán fekvő újszülöttet. Egy gyermek érkezése 
nagy öröm, de valóban erre várt Isten népe? 
 Ha látni akarjuk a szerény, szegényes 
körülményekben, a gyenge kisdedben az égi 
küldöttet, az Isten Fiát, a menny dicsőségét, akkor 
meg kell fogadnunk az ének hívó szavait: „Jöjj 
közelebb! Nézd nagy örömmel Istenedet!” 
 Legyen a szívünk nyitott, hogy befogadjuk 
a látottakat! Ahhoz, hogy megteljen a szívünk 
örömmel, szemlélnünk kell az Ég Királyát! Addig 
időzni mellette, míg térdre nem esünk a 
felismeréstől: az Isten Fia az, aki itt fekszik egy 
jászolban, az emberektől kitaszítottan.  
 Miatta örvendezik az ég, az angyali 
kórusok zengik dicséretét. Mily nagy szeretet! 
Földre száll a menny! Az Isten egy lett közülünk! 
Mekkora kegyelem egyszerre látni a földi 
eseményeket, és azt, hogy mi történik közben a 
mennyben! Az egyszerű pásztor megtelik békével, 
és már nem elég, hogy térden áll. Lelke az imádás 
állapotába kerül. Leborul az Isten előtt és új életre 
kel. Megújul szeretete, gondolkodása. Átalakul az 
élete, hiszen látta az Istent, aki nem elítélni jött az 

embert, hanem eggyé válni vele, felvállalva az 
emberi sorsot. 
 Legnagyobb vigaszunk ma is ez. Velünk és 
bennünk él. Ismeri érzéseinket, átérzi 
fájdalmainkat, örömünket. Sőt megszabadít 
félelmeinktől, szorongásainktól. Feloldja 
kötelékeinket. 
 November elején, egy lelkigyakorlaton 
vettem részt a kaposvári Szent Imre templomban. 
Mijo Barada vezette, aki horvát nemzetiségű, négy 
gyermekes édesapa. Harminc éve evangelizál 
három földrészen. Szeretnék néhány gondolatot 
kiragadni a hallottakból, ezzel segítve, hogy minél 
teljesebben tudjuk megélni a karácsonyt. 
 Mijo tapasztalataira támaszkodva felhívta 
figyelmünket arra, hogy sok esetben testi és lelki 
betegségeink gyökere a bűn. Az a bűn, amit még 
nem gyóntunk meg, vagy nem helyesen gyóntunk. 
Azt kérte, tényszerűen és számszerűen valljuk 
meg bűneinket. Konkrétan gyónjunk, és csak a 
saját hibáinkat! Jézus gyors a megbocsátásban és 
alig várja, hogy feloldhassa lelkünk láncait. Ne 
féljünk hát őszintének lenni! 
 Mesélt egy esetet, amikor egy idős néni 
kérte, hogy imádkozzon érte, mert már 60 éve 
nem alszik rendesen. A Szentlélek rávilágított egy 
régi bűnre, amit a néni nem gyónt meg. Bár úgy 
gondolta Istennek jobb dolga is van, mint az ő 
fiatalkori botlásait számon tartani, mégis 
engedelmeskedett és a bűnbánat szentségéhez 
járult. Másnap hálálkodva mesélte: „Még soha 
nem aludtam ilyen jól. Kár, hogy nem mondta ezt 
valaki hamarabb!” Képzeljük el évtizedekig viselt 
szenvedést spórolhatott volna meg a bűnbocsánat 
által. De sosincs késő! Merjünk szembenézni 
önmagunkkal! Merjünk megbocsátani és 
bocsánatot kérni! Aki nem bocsát meg 
embertársának szívből, azon számon kérik minden 
bűnét. Számtalan tanítást találunk erről az 
evangéliumban. 
 A másik csoda, amelyet ebben a 
templomban tapasztaltunk, a béke és öröm légköre 
volt, amely az Oltáriszentség köré gyűlt 
közösségben tapasztalható. Itt mindennap 
szentségimádás van, vasárnap pedig tele van a 
templom fiatalokkal és kisgyermekes családokkal. 
A Jézussal töltött csendes idő gyümölcsöket 
terem. 
 Vegyük tehát komolyan a szentségeket, 
melyeket Jézus szeretetből hagyott ránk, hiszen 
élet fakad belőlük. Hódolatunkkal járuljunk színe 
elé, mint egykor a pásztorok Betlehemben! 

Tóthné Horváth Anikó 
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
 

November 27-én, advent első vasárnapján 
gyújtották meg az első gyertyát a város adventi 
koszorúján. A fényárban tündöklő főtéren a 
Piroskavárosi Általános Iskola diákjai adtak 
műsort. Az ünnepi szónok Topsi Bálint plébános 
volt, aki az élmények szükségességéről szólt: 
 

 
 

„Az embernek szüksége van az élményre, a jó 
tapasztalatokra, szüksége van a szép megélésére. 
Jézus az ő eljövetelével élményt hagyott maga 
után, mondhatjuk azt, hogy örök élményt hagyott 
maga után, hisz 2000 év után itt vagyunk együtt, őt 
ünnepeljük, őrá emlékezünk. De nem csak élményt, 
hanem fényt hagyott maga után. Lángot gyújtott, 
gyertyát gyújtott, és érezzük, hogy szükség van 
arra, hogy mi is valamilyen formában fényt 
hagyjunk magunk után. Gyújtsunk meg egy 
gyertyát a lelkünkben, s adjuk át ezt a fényt 
embertársainknak, másoknak is. Családjainkban 
ilyenkor összejövünk, együtt készítünk adventi 
koszorút. Együtt kitalálni a színeket, a díszeket, 
közösen gondolkodni, gyermekeink számára ez egy 
élmény. Élmény a Piroskavárosi Iskola gyermekei 
számára, hogy itt énekelhetnek, előadhatják azt, 
amit tanultak, élmény a szülők számára, hogy ezt 
láthatják, és élmény számunkra, hogy mi is itt 
lehetünk, részesei lehetünk ennek az eseménynek. 
Élmény kell az embernek. Öröm, boldog 
élmények.„ 

 
 

GYERMEKI LELKÜLET 
 

Megkértük kedves hittanosainkat, kicsiktől a 
nagyokig, hogy írják le nekünk az alábbi mondat 
befejezését: 

Kedves Jézus, azt kérem Tőled karácsonyra, … 
 hogy legyek boldog, és együtt legyek a 

családommal és azokkal, akiket szeretek!  
 hogy az árváknak is legyen szép életük. 
 hogy békében töltsük a karácsonyt, és ne

essen senkinek se bántódása karácsonykor, 
és azt is, hogy nagy és sok szeretetet 
kapjak. És, hogy mindenkinek legyen 
boldog karácsonya. 

 hogy jó legyen a műtétem. Meg 
szerencsésen érkezzen meg körösztapa, és 
menjen vissza. És meggyógyuljon a kezem. 

 hogy áldd meg a családomat és legyen 
mindenkinek szép élete. 

 hogy a családom minden tagja itt lehessen 
karácsonykor és bárcsak anyának és 
apának rengeteg ajándéka lenne… 

 hogy mindenki családja egészséges legyen. 
 hogy mindenkinek legyen boldog 

karácsonya az egész világon! 
 hogy legyen béke, legyen szép a karácsony, 

kapja meg mindenki, amit szeretne, 
béküljön ki mindenki. 

 hogy: világbéke. 
 hogy az apukám és az anyukám ne 

vitatkozzanak ennyit, a tesóm ne 
piszkáljon.  

 hogy mindenki sokáig éljen, és legyen egy 
jó barátom. 

 hogy nagynénémék és mamámék 
béküljenek ki egymással. 

 hogy a mamám éljen örökké, meg a tatám 
is.   

 hogy mindent, ami nem helyes, segíts 
legyőzni bennem! 

 hogy az unokatesómék, és a kisbabájuk is 
egészségesek legyenek és boldogok. 

 hogy kapjak Tőled egy lovat, vagy egy 
hegedűt. 

 hogy anya és apa együtt legyenek. 
 hogy erős legyek. 
 hogy jó legyek dobból, és szépen énekeljek. 
 hogy legyek eltűrőbb a húgomhoz, de ő is 

legyen hozzám! És hogy Isten útján járjak. 
 egy Rubik-kockát, meg hogy békesség 

legyen.   
 hogy békesség legyen mindig, és ne 

vesszenek össze az emberek. 
 hogy: vidámságot, boldogságot, 

kedvességet, szeretetet, barátságot. 
 hogy mindig egészséges legyek. 
 hogy legyen boldog a karácsonyom, legyen 

boldog a karácsonya mindenkinek. 
 hogy karácsonykor ne csak a sok 

ajándékot várják az emberek, hanem azt, 
hogy végre eljöjjön a Megváltó: Jézus. 

A hitoktatók összeállítása 
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ZARÁNDOKLAT MÁRIARADNÁRA 
 

„Máriaradnára akik eljöttetek, 
Szűz Máriára bízva tekintsetek, 

Ő a bús árvák, özvegyeknek anyja, 
Szomorú szívek megvigasztalója.” 

 
A Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére 
felszentelt Mária-kegyhelyre már az 1700-as évek 
elejétől érkeznek zarándokok a Kárpát-medence 
egész területéről. Miért? Mert a vallás nemcsak 
hit, hanem cselekedet is. Jelenti a 
templomlátogatás, a szentségekkel való élés 
mellett a búcsúkon való részvételt is.                    
A kegyhelyek felkeresésének gyakorisága a 
vallásosság erősségét mutatja, és hozzájárul a hit 
és a keresztény élet megszilárdításához.  
 

 
 
 A törökök már visszavonulóban voltak a 
magyarországi területekről, amikor 1695. 
szeptember 8-án elpusztították Lippa városát, a 
radnai hegytetőn álló fatemplomot pedig 
felgyújtották. Minden porig égett, épségben csak a 
Kármel-hegyi Boldogasszony képe maradt. A sok 
száz adomány és a templom diadalívén a felirat 
tanúsítják „ ... a Fiú teljesíti a Szűzanyának itt 
elmondott kéréseket.”  
 Boldogasszony Anyánk tisztelete nálunk, 
magyaroknál nagyon erős, hiszen hazánk Mária 
országa. Október 8-án zarándok csoportunk is 
részt vett a radnai búcsún. A búcsúszónok Böcskei 
László püspök úr azt emelte ki, hogy milyen 
fontos volt számunkra Szent István király hite, és 
az ország felajánlása Máriának. Egyház és 
államalapító szent királyunk előrelátása 
biztosította a Szűzanya támogatását történelmünk 
viharaiban évszázadokon át. Felemelő érzés volt 
látni és hallani a sok száz zarándokot, akiket 
Mária tisztelete vezérelt Radnára. 
Megtapasztaltuk, hogy a sokaság hite erősíti az 
egyént és nemesíti a lelket. Felejthetetlen 
élményeket szereztünk a radnai búcsú kiegészítő 
programjain is.  Átutaztunk Világos (Siria) nevű 

falun, ahol a Bohus kastélyban Görgey Artúr 
aláírta a fegyverletételt. Felmásztunk Világos 
várába, ahonnan a szőlősi (világosi) síkra 
ráláttunk. Két nappal október 6-a után eljutottunk 
a Magyar Golgotához is. Aradon fejet hajtottunk a 
vértanúk emlékére állított Szabadság szobor (Zala 
György 1890) előtt, és a vértanúk obeliszkjénél a 
„Mi, Atyánk...”, a magyar, a székely és a csángó 
himnusz után a Szózat hangjainál helyeztük el 
emlékszalagunkat. 
 Úgy gondoljuk, hogy a Radnán eltöltött 
idő erősítette nemcsak hitünket, hanem a 
csongrádi katolikus hívek közösségét is. Jó volt 
magyarnak és katolikusnak lenni! Köszönjük 
szépen Topsi Bálint plébános atya fáradozásait a 
zarándoklat előkészítésében és lebonyolításában.  

A zarándokok egyike 
 
 

A TÁBORI LELKÉSZ HÉTKÖZNAPJAI 
 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
Csongrádi Csoportjának szervezésében december 
7-én este Kovács János nyugalmazott tábori 
lelkész, alezredes vetítéssel egybekötött előadást 
tartott a Nagyboldogasszony plébánián. A tábori 
lelkészi szolgálatról, feladatairól szólt, és saját 
élményeiről mesélt János atya, aki jelenleg a Szent 
József plébánián kisegítő lelkészként 
tevékenykedik.  
 A tábori lelkész olyan pap, aki egyszerre 
lát el egyházi és katonai feladatokat. 
 

 
 

Egyházi részről a Tábori Püspökséghez tartozik, 
katonai vonalon pedig a honvédelmi miniszter 
alárendeltje és rendfokozatot visel. A katona 
lelkész feladata ugyanaz, mint bármely papnak, 
csak változatosabb. A katonák, a tisztek és 
családtagjaik számára szentmiséket tart, keresztel, 
esket, temet, ezek mellett ellátja lelki 
gondozásukat is. Honvédségi eseményeken, 
ünnepségeken beszédet, imát, áldást mond. 
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Harcok, sebesülések esetén segédkezik a lelki 
feldolgozásban.  
 Hazánkban a két háború idején sok tábori 
lelkész szolgált, ezután azonban létszámuk 
fokozatosan csökkent. Miután hazánknak 
megszakadt a diplomáciai kapcsolata a 
Vatikánnal, 1955-ben megszűnt a tábori 
lelkészség a hadseregben. Fordulatot a 
rendszerváltás hozott, miután a szabad 
vallásgyakorlást (katonák esetében is) törvénybe 
iktatták. Létrehozták a Tábori Lelkészi 
Szolgálatot, és létrejött egy katolikus, egy 
protestáns (református és evangélikus) és egy 
zsidó tábori lelkészet. 
 János atyát is 1995-ben nevezték ki tábori 
lelkésszé. Egy hónapos németországi tanfolyam és 
vizsga után tette le az esküt. Elmondása szerint 
nehéz volt az újraindulás, sok lelki energiát 
igényelt. A laktanyákban ökumenikus 
imatermekben látta el a szolgálatát, meglepően 
sok vallásos katona és katonacsalád részvételével. 
Nagy változásokat hozott a tábori lelkészség 
életébe hazánk 1999-es NATO csatlakozása, majd 
2004-től a sorkötelezettség eltörlése, a laktanyák 
bezárása, a szerződéses katonai szolgálat 
bevezetése és a katonák külföldi missziókban való 
részvétele. Korábban a besorozott katonák a 
laktanyák zárt világában éltek, így a lelkészek is 
ott munkálkodtak. A szerződéses katonák idejük 
jó részét családjuk körében töltik, és külföldi 
missziókban vesznek részt. Ezek mind új 
feladatok elé állították a tábori lelkészeket. 
 János atya 1996-ban, közvetlenül a 
Délszláv háború után Horvátországban, az 
Okucani település melletti bázison teljesített 
szolgálatot. Az IFOR katonák feladata volt 
biztosítani a Délszláv válság békés rendezésének 
végrehajtását. Három hetes kiképzést követően 
420 katonával indult el a Magyar Műszaki 
Kontingens, ők voltak ott az első NATO katonák. 
János atya is részesült fegyveres kiképzésben, de 
fegyvert nem használhatott, csak hadi területen, 
vagy sebesült szállításakor. Konténer szállásokon 
éltek, az imaterem is konténerben volt. Szükségük 
volt az otthonuktól távol lévő, idegen, sokszor 
veszélyes környezetben munkálkodó katonáknak a 
tábori pap lelki gondozó és vallási szolgálatára.              
A misszióban résztvevő katonák kiválóan 
helytálltak minden területen: roncsolt hidakat 
javítottak, templomot építettek, romokat 
takarítottak, villanyvezetékeket állítottak helyre. 
Ezekben a munkákban az atya is részt vett a 
katonákkal együtt. Megtanulták, hogyan kell 
aláaknázott területeken közlekedni, és onnan 

kimenekülni. Mindezek mellett igyekeztek jó 
kapcsolatot ápolni a helybeliekkel. 
 Az este folyamán megnéztünk egy 
rövidfilmet az évente megrendezésre kerülő 
lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklatról, 
melyen János atya is több alkalommal részt vett, 
és hallhattunk tőle még sok-sok érdekes történetet.  

Túriné Nádudvari Mária 
 
 

SZENTEK SZOBRAI ÉS KERESZTEK 
 

Ezzel a címmel indult 2004-ben egy sorozat a 
Harang-Szóban. Első alkalommal a félegyházi 
úton lévő Határúti keresztet mutattuk be. Az 
őseink által hálából emelt útszéli keresztet 
jótékony, hívő lelkületű emberek mostanra 
felújították.  
 

 
 

A korpusz és a keresztfa újra csiszolását, festését 
Bakai István festő végezte. A kereszt körül a 
fákkal sűrűn benőtt szemetes környezetet a Forgó 
család tisztította ki. Az emlékező és a felújítást 
megáldó szertartást november 19-én a csongrádi 
születésű, Sándorfalván plébánosként szolgáló 
Forgó Miklós atya végezte Topsi Bálint és Kovács 
János atyákkal közösen. Az énekkart Muladi 
József kántor vezette.  
 A megjelent híveknek Miklós atya 
ismertette a felújított kereszt történetét: „Egy régi, 
elavult fakereszt helyére 1987. szeptember 12-én a 
környékbeli gazdálkodók összefogásából állítottak 
új keresztet: Varga Imre adta az akácfát, Gulyás 
Mihály ácsolta a keresztfát. Az öntöttvas korpusz 
az előző keresztről került átszerelésre.                  
A keresztfán lévő felírat: Készült 1987. Az akkori 
keresztszentelő szabadtéri misét Zsótér Antal és 
Urbán Gábor plébános atyák, Görbe József 
káplán atya, valamint Tóth Gy. János kántor 
közreműködésével mutatták be a jelenlévő 
híveknek.” Az ünnepi szertartás közösségépítő 
beszélgetéssel zárult.                          Révész József 
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NÉPI KALENDÁRIUM 
 

Január 
Fergeteg hava, Boldogasszony hava  

 
Január 1. Újév 
Újév napja, mint évkezdet 
minden népnél szerencse-
varázsló és gonoszűző nap. 
Aki teheti, lencsét, babot, 
apró pogácsát egyen ezen a 
napon, hogy sok pénze 
legyen az új esztendőben! 
Kerülni kell a csirke- vagy 
kacsahúst, mert azok kikaparják a szerencsét. A 
malac viszont betúrja, ezért a belőle készült 
pecsenyét ne utasítsuk vissza! Újév napjához 
rengeteg időjóslás kapcsolódik: például ha nincs 
fagy januárban, meghozza azt március és április.  
 
Január 6. Vízkereszt 
Vízkereszt, vagy a karácsonyi háromkirályok 
napja tulajdonképpen a karácsonyi ünnepek 
zárónapja. Ezen a napon szokás utoljára 
meggyújtani a gyertyákat a karácsonyfán, ekkor 
bontják le a fát. Régen ilyenkor szentelt vízzel 
megszentelték az udvart, az ólat, lakást, hogy 
megvédjék az ott élőket, embert, állatot a rossztól, 
a gonosztól. Ekkor kezdődik a farsangi időszak. 
 
Január 22. Vince napja 
A szőlősgazdák egyik védőszentjének napja. Népi 

megfigyelések szerint 
olvadás esetén jó 
bortermésre lehet 
számítani, ezt egy 
mondás is kifejezi: „Ha 
csöpög Vince, megtelik 
a pince, búzával a pajta, 

a csűr, a gazda jó bort szűr”. A meleg szobában, 
öblös szájú üvegbe helyeznek szőlővesszőket. Ha 
ezek kihajtanak, akkor nem fognak elfagyni a 
szőlőszemek.  
 
Január 25. Pál napja 
Ezt a napot pálfordulónak is nevezik. „A kutya a 
javát megette a télnek, mos’ má’ kifelé 
megyünk…” Általános hiedelem szerint Pál 
fordulásakor a tél ellenkezőjére fordul, vagy 
jégtörő, vagy jégcsináló lesz. Termésjósló jelek is 
felfedezhetők e napon. Az egész napi jó idő pl. jó 
termést jelent. "Ha Pál napján fúj a szél, szűk 
szénatermés várható."  

Február 
Jégbontó hava, Böjtelő hava 

 
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony 
Úgy tartották, a gyertya megvédi a gonosz 
szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a 
halottakat. Nagyobb ünnepeken is meggyújtották a 
szentelt gyertyákat. Ha ezen a napon kisüt a nap, 
és a medve meglátja az árnyékát, akkor 
visszamegy, és még negyven napig tart a tél. „ Ha 
fénylik gyertyaszentülő, a szűröd vedd elő…” 
 
Február 3. Balázs napja 
Balázs napja egészség- és termésvarázslás, 
gonoszűzés, madárűzés, időjárásjóslás és főként a 
gyermekek balázsjárásának napja. „A Szent 
Balázs doktorunknak, hogy ma vagyon napja, 
többször is, hogy megérhessük, az Úristen adja! 
Kérjük ajándékát, a Szent áldomását, távoztassa 
mindnyájunknak torkunknak fájását!” 
 
Február 19. Zsuzsanna napja 
A népi hiedelem szerint, ha ezen a napon 
megszólal a pacsirta, akkor közel a tavasz, már 
nem kell számítani nagy havazásokra.  
 
Február 24. Jégtörő Mátyás napja 
A középkorban szokásos volt a szenteket jellemző 
tárgyakkal ábrázolni, hogy az egyszerű, 
írástudatlan hívek is rájuk ismerjenek. Így 
ábrázolták Szent Mátyást vértanúságának 
eszközével, a bárddal. (Az apostolt Jeruzsálemben 
lefejezték.) A néphit az idő lassú enyhülését, a hó 
olvadását kapcsolatba hozta az apostollal, aki 
megkönyörül az embereken, és bárdjával megtöri 
a jeget, elűzi a hideget. Közismert időjárási regula 
fűződik ehhez a naphoz: "Ha Mátyás jeget talál, 
akkor töri, ha nem talál, akkor csinál." 
 

Március 
Kikelet hava, Böjtmás hava 

 
Március 12. Gergely napja   
Gergely napja a középkorban sokfelé tavaszkezdő, 
melegváró nap, a Julianus-naptár szerint a tavaszi 
napéjegyenlőség napja volt. Legismertebb 
népszokása a gergelyjárás, az iskoláskorú 
gyermekek országosan ismert, színjátékszerű 
játéka. Ezen a napon vetélkedőket, diákpüspök-
választást és felvonulásokat rendeztek. Az egyház 
I. Gergely pápát, az iskolák alapítóját ünnepli. 
Gergely napjához időjárás- és termésjóslás is 
kapcsolódott. 
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Ismert mondás, miszerint ha ezen a napon esik a 
hó: "Megrázza még szakállát Gergely." 
 
Március 18. Sándor napja 
Az első meleghozó nap. A népi tapasztalat Sándor, 
József és a hivatalos tavaszkezdés, Benedek 
napjához fűződő hiedelmet így fogalmazza meg: 
"Sándor, József, Benedek 
zsákban hozza a meleget." 
(Ám ha üres ez a zsák, nem 
kapod csak a harmadát - 
fűzik hozzá a Muravidéken.) 
 
Március 19. József napja 
A gyermek Jézus 
gondviselőjének, Józsefnek 
az ünnepe. A három jeles nap közül (Sándor, 
József, Benedek) szokásokban és hiedelmekben a 
leggazdagabb József napja. E naphoz fűződik az 
időjárás - és természetjóslás, sőt a haláljóslás is. 
Ezen a napon érkeznek a fecskék.  
 
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja 
Egyike az év legjelentősebb Mária-ünnepeinek.    
A magyar vallásos néphagyományban az oltás, a 
szemzés szakrális napja. Népi megfigyelés: „Ha 
ezen a napon esik az eső, akkor férges lesz a 
gyümölcs.”                    Forrás: Népi kalendárium 

 
 

DENEVÉREK 
A TEMPLOMTORONYBAN 

 
A csongrádi Piroskaváros Szent József 
templomának süvegébe denevérek költöztek, 
valószínűleg évtizedekkel ezelőtt. A sok apró 
szőrmés állatkák jól érezhetik magukat a templom 
tornyának fém borítása alatt, mert rendszeres 
visszatérők. Nemcsak a nappali pihenésüket töltik 
itt, hanem apró kis kölykeik is itt születnek s 
nőnek fel. A toronyban feltehetően a kései 
denevérek (Eptesicus serotinus) kis csapata lelt 
otthonra. A szorgos kis emlősök éjszakánként 
rovarok millióit pusztítják el. A rengeteg 
elfogyasztott szúnyog, szitakötő, cserebogár és 
más rovar faj aztán a denevérek 
emésztőrendszerében átalakulva a pihenőhelyeik 
aljzatán landolnak. 
 Így van ez a Piroskavárosban is, ahol a 
több évtized alatt tekintélyes mennyiségű denevér 
guanó halmozódott fel. Természetesen ez a trágya 
tömeg nagy mennyiségben egyetlen épület 
padlásán sem kívánatos. Főleg nem egy templom 
tornyáéban, ahol óramű, harangmozgató szerkezet 

található. Idővel ezen csodás mechanikákban kárt 
tehet a tömeges denevér piszok. Ezért szokás a 
természetvédelem részéről esetenként felvállalni 
az ilyen nagyobb tömegű trágya elszállítását. 
 Ez történt a Szent József templom esetében 
is. A munkát november 25-én végeztük el.           
A munkálat során a harangtorony padlásáról egy 
kis teherautónyi denevérguanó került egy 
csongrádi kiskertbe talajjavító trágyának.             
A munka azért most lett elvégezve, mert ilyenkor 
a denevérek a téli szállásukon tartózkodnak, tehát 
nem zavarjuk őket. Másrészt a süveg hőmérséklete 
ilyenkor kellemes, míg nyáron az állatok 
zavarásán kívül a hőfok 40 °C fölé kúszik a 
napsütötte bádogtető alatt. A toronysüveg alatt 
nincs pára, nem esik be az eső, így nagyon száraz 
minden. Az évtizedes trágyahalmaz teljesen 
kiszáradt, erősen porzik, ezért a toronyban a 
munka a por miatt nem éppen egészséges, 
mindenképpen porszűrőket kellett az orrunkhoz 
használni. Világítás sincs, fejlámpákkal 
segítettünk bevilágítani a teret, mintha egy 
bányában dolgoznánk. A száraz guanót erős 
műanyag zsákokban, kézben szállítottuk le a 
toronyból a parkoló autóig. 
 

 
 

A munkában résztvevők jobbról balra: Tábori 
Levente gimnáziumi tanár, Sövény Tibor a 

Kiskunsági NPI közmunkása, Molnár László a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

természetvédelmi őre. 
 

 Remélhetőleg tavasszal visszatérnek a 
kedves kis denevérek, és nyáron, a következő 
ellenőrzéskor ismét találunk szaporulatot is. 
Köszönet a Szent József Plébániának, hogy 
otthont adnak egy védett állatfajnak!  
 Külön köszönet az egyházközség világi 
elnökének a kedves fogadtatásért, türelemért és a 
meleg teáért is, mellyel leöblíthettük a torkunkra 
ragadt port!                                       Molnár László 
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MÁSODIK SZENT ERZSÉBET NAPI 
SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYÍTŐ 
FOGLALKOZÁS A MÁLTAI 

SZERETETSZOLGÁLAT HÁZÁBAN 
 

A tavalyi sikeres hittanosoknak szóló Szent 
Erzsébet nap után egyértelmű volt, hogy idén is 
megszervezzük a gyerekek szociális 
érzékenységének fejlesztése, és az irgalmasságra 
való nevelés céljából ezt a foglalkozást. 2016. 
november 19-én, szombaton, Árpád-házi Szent 
Erzsébet napján a Máltai Szeretetszolgálat 
csongrádi házában mintegy harmincan gyűltünk 
össze, hittanosok, szülők, máltai önkéntesek, 
munkatársak és hitoktatók, hogy megemlékezve 
Szent Erzsébet nagyszerű szeretetszolgálatáról mi 
is jótékonyságra buzduljunk.  
 

 
 

 Erzsébet nap előtt két héttel minden 
csongrádi iskolába meghirdettük a cipős doboz 
akciót, amelynek lényege, hogy a gyerekek maguk 
gyűjtsenek otthon olyan jó állapotú, de már nem 
használatos játékokat, ajándékokat, amelyek egy 
cipős dobozban elférnek. Kértük, hogy a 
megtöltött dobozokat ne zárják le, hanem hozzák 
el az Erzsébet napra. Azt is hozzátettük, hogy a 
cipős doboz ajándék, olyan Kárpát-aljai 
gyerekeknek lesz elküldve, akiknek lehet, hogy ez 
lesz az egyetlen karácsonyi ajándéka. Aki nem 
tudott eljönni az Erzsébet napra, az az iskoláján 
keresztül is eljuttathatta a dobozát a Máltai házba. 
Az Erzsébet napi szociális érzékenyítő foglalkozás 
legfontosabb eleme tehát adott volt: elkészíteni a 
cipős dobozokat karácsonyi ajándéknak.  
 A gyülekező után Csendesné Évike a 
Szeretetszolgálat Csongrádi Csoportjának vezetője 
mondott köszöntőt, amelyben bemutatta a Máltai 
házban folyó tevékenységeket, és invitálta a 
gyerekeket a csoport életébe való 
bekapcsolódásra. Egy kis ráhangolódó ének után 

két csoportban kezdtük meg a jótékonykodást: Az 
egyik csoport levelet írt egy-egy ismeretlen 
Kárpát-aljai gyermeknek, boldog ünnepet kívánva, 
aki majd karácsonykor kibontja a dobozt. Ezután 
átnéztük a dobozok tartalmát, hogy valóban szép 
ajándékok kerüljenek átadásra. A másik 
csoportban mézeskalácsot készítettek és 
díszítettek a gyerekek. Ezek is bekerültek a 
dobozokba, és ezután kezdetét vette a csomagolás. 
A mintegy hatvan cipős doboz szép karácsonyi 
csomagolást kapott.  
 Miután elkészültünk mindennel, egy 
képvetítés segítségével felidéztük a legismertebb 
magyar szentünk, Árpád-házi Erzsébet magyar 
királylány életét és szegények iránti krisztusi 
szeretetét. Közben elfogyasztottuk a vendéglátó 
máltai önkéntesek által készített finomságokat, 
végül az adakozó szívű gyerekek egy-egy szál 
jutalom szellőrózsával indultak haza.   
 November 25-ig összesen majdnem 
százhúsz ajándék cipős doboz gyűlt össze a 
Kárpát-aljai rászoruló gyerekek részére, amelyeket 
ezúton is nagyon köszönünk minden adakozónak!  
 

 
 

Ilyenkor, karácsony közeledtével, gyakran 
ismételjük el magunknak és egymásnak az Úr 
Jézus tanítását: „Amit egynek a legkisebbek közül 
tesztek, azt Nekem teszitek.” (Mt 25,40).   

Kecskés László hitoktató 
 
 

SZERETETLÁNG 
 

Ha szívedet szeretet hatja át, 
Általa szebb és jobb lesz a világ. 

Vidd magaddal mindenhová, 
Csorduljon, mint teli pohár! 

Hiányát nem érzed soha, 
Mert Isten mindig kipótolja. 

 
(Deák Istvánné) 
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A N Y A K Ö N Y V I  H Í R E K  
 

K E R E S Z T E L É S  
 

2016. 11. 12. 

 
Nánási Bálint, Nánási Marcell és Szabó Dorottya 
 
2016. 10. 16. 

Ocsenás Simon 
 

2016. 09. 24. 
Fehér Attila Zoltán  és  Markó Réka Judit 

 
2016. 09. 04. 

Czombos Fanni  és  Paragi Attila 
 

2016. 08. 25. 
Gárdián Lili Elizabet 

 
2016. 08. 13. 

Molnár Csanád 
 
 

Deák Istvánné Erzsike megosztotta velünk 
érzéseit, gondolatait és saját versét. Köszönjük! 

 
ISTENÉLMÉNYEM 

 
2002 karácsonya meghozta nekem az igazi 
ajándékot, melyet nem lehet pénzért megvásárolni. 
Csoda történt velem. Ez a csoda az életemből most 
már kitörölhetetlen. Megtapasztalhattam azt a 
valóságot, hogy mennyire szeret engem az Isten. 
Karácsony előtt, 2002. december 23-án írtam egy 
verset Jézus Krisztus születésének ünnepére. 
Kértem Tőle ebben a versben, hogy gyújtson 
lángot a szíveinkben, és lángoljon a szeretet. Ez a 
kérés igazi valósággá vált számomra. Olyan 
szeretet árasztott el engem, melyet a családom 
többi tagja is érzékelt. Ez a csodálatos érzés több 

napon keresztül átjárt. Boldogság, öröm, szeretet 
töltött el, amelyet szavakkal nemigen lehet 
kifejezni – érzékelhető valóság volt a számomra. 
Tudtam, hogy ezt az ajándékot csak a mi 
Urunktól, Jézus Krisztustól kaphattam. 
Feledhetetlen élményben volt részem ezen a 
karácsonyon.Hála a mi Urunknak, hogy ezt 
megtapasztalhattam és átélhettem. Ebből az 
élményből bármikor erőt meríthetek és 
táplálkozhatok. Alig vártam, hogy megoszthassam 
élményeimet testvéreimmel. 

 
KARÁCSONY 

 
Szent karácsony ünnepén 

Kigyúlnak a gyertyák. 
Kitárt szívünk vágyakozva, 

Kis Jézuskát várván. 
 

Megszületett szívünkben is, 
Hiszen Ő az örömünk, 

Bármit teszünk, 
Érte tesszük, 

Így teljes az életünk. 
 

Egész világ örvendezik 
Ezen a szép ünnepen, 

Kicsi és nagy vágyakozva 
Várja az Ő vigaszát. 

 
Nem kell várni Rá sokáig, 

Hiszen Ő vár mireánk, 
Mikor vesszük végre észre, 
Hogy nélküle életünk sivár. 

 
Drága Jézus! Kérve kérünk 

A szeretet ünnepén, 
Gyújtsál lángot szíveinkben, 

Lángoljon a szeretet. 
 

Tovább tudjuk adni azt, 
Mit Tőled kaptunk ingyen, 

Virágozzon, gyümölcsözzön 
A Te égi kincsed. 

 
Befogadunk a szívünkbe, 
Lelj otthonra bennünk, 

Gyógyítgass és tisztogass, 
Ahogy az kiérdemeljük! 

 
Fogadd be te is, drága gyermek, 

Hogy életed minden napja 
Legyen boldog karácsony, 

Jézus Krisztus születése napja. 
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KARÁCSONY 
 

Szegény kis Jézuska, 
Istállóban egyszer 

Megszületett értünk, 
Nem volt benne kényszer. 

 
Kitárva kis karja, 
Mosolyog az arca, 
Az nem veszi észre, 

Aki nem akarja. 
 

Menjünk el hajnalban 
Adventi misére, 

Buzgón imádkozva 
Boruljunk eléje. 

 
Kérjünk ajándékot 

Kicsikét, vagy nagyot, 
Köszönjük meg szépen 

Amit eddig adott. 
 

(Hajdú Pálné) 
 
 

ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS 
 

 
 
November 26-án, szombaton az idei évben is 
megtartottuk a hittanos gyermekekkel és 
szüleikkel a közös adventi koszorúkészítést.         
A programon 30 helyi és 25 délvidéki hittanos 
gyermek vett részt. A koszorúkötés mellett 
mézeskalácsot, hűtő mágnest, asztali díszeket is 
készítettünk. A délelőtti közös munka mellett a 
vendég gyerekek gondoskodtak a lelki 
felkészülésünkről is. A nagyobbak, 13-14 évesek 
által írt és rendezett, karácsonyi játékot adtak elő. 
A mai kor „ártalmait” bemutató, gyermekek a 

szüleikkel alig kommunikáló, facebookozó, 
laptopozó, virtuális világba burkolózó család éltén 
át, hogy tud megszületni ma is Jézus, Isten 
szeretete. Tanulságos és elgondolkodtató volt 
mind a gyermekek, mind pedig a szüleik számára. 
A napot közös ima kíséretében a koszorúk 
megáldása zárta.                      Gyóni Edit hitoktató 

 
 

KARÁCSONYI IMÁK 
 

Gyakran szoktunk írni a hittanosokkal 
imádságokat. Nagyon szép áldások, és hálaadások 
születnek ilyenkor, és ami a legjobb, hogy ezt a 
gyerekek is odaadással írják. A lap szerkesztőinek 
az az ötlete támadt, hogy így, Karácsony előtt a 
gyerekek által megfogalmazott imák is 
szerepelhetnének a kiadványban. Az ötletet 
örömmel fogadtuk. Miután egy szép zenés 
imádságot meghallgattunk, és le tudtak 
csendesedni, igazi szívbéli kéréseket fogalmaztak 
meg, mit is kérnek Jézustól a maguk számára, a 
családjaiknak, vagy a többi embernek. 
 
Kérlek, Uram add meg a világon az összes 
embernek, hogy életük legjobb Karácsonya 
legyen, és hogy a családjukkal tölthessék az 
ünnepeket!                                  Szemerédi Jázmin 
 
Kérlek, Uram, hogy senki se legyen egyedül ezen 
az estén, és hogy senki se vitázzon Karácsonykor! 
Legyen mindenki boldog!               Hatos Szabolcs 
 
Kérlek, Uram, hogy ami a mi világunkban rossz, 
azt javítsd ki, hiszen Te vagy a Mindenható!        
A Földön és a Mennyben az egyetlen tiszta Lélek. 

Kódor Fruzsina 
 
Kérlek, Uram, jöjj angyalok szárnyán le 
Karácsonykor, és hozz a szegények asztalára ételt 
és italt! Kérlek, Istenem, töltsd fel a szívünket 
melegséggel irántad!               Szalkai Szabó Ádám 
 
Kérlek, Istenem, hogy legyek bátrabb, 
segítőkészebb, és hogy nagyobb szeretettel 
forduljak az Isten felé. És kérem a világnak, hogy 
sokkal több egészséges ember legyen! 

Dányi Kristóf 
 
Az egész világnak kívánom a békét és a szeretetet, 
egymás iránti tiszteletet és elfogadást. Kérlek, 
Istenem adj erőt azoknak, akik nem bíznak 
egymásban! Segíts, Uram a családomnak, hogy 
még jobban szeressük egymást szeretettel és 
odaadással!                                          Török Panni 

Összeállította: Bodorné Ternai Sára hitoktató 



 2016. Karácsony  HARANG-SZÓ  15 
 

 

www.kistemplom-csongrad.hu 

TÁRSAM LETT A CSEND 
 

Október 22-én, szombaton 
zenés irodalmi estet 
tartottak a Csongrádi 
Versmondók Körének 
tagjai plébániánkon. 
Ternai László idén elhunyt 
költőre emlékeztek a 
közreműködők: Csák 
László, Pozsár Ferenc, 
Surján Attila és Varga 
Nándor. Bevezetőként a 

következő szavakkal idézték fel alakját: 
„…Elszántsága, lobbanékony habitusa szinte 
mindenki számára ismert volt, csak úgy, mint az is, 
hogy meglepő vehemenciája mögött messze nem a 
gyűlölet, hanem érzelmi túlfűtöttsége és 
elkötelezettsége állt. Mindemellett 
személyiségének jellegzetes része volt egyéni 
humora, melynek felidézése sokak számára még 
most is, a mély gyász időszakában is könnyes 
mosolyt csal az arcára. Érzékenységének 
megnyilvánulásai versében teljesedtek ki. Jellemző 
motívumai közt a szűkebb és tágabb értelemben 
vett hazája iránt érzett szeretete és aggodalma, 
családja, és sajátos stílusában Isten szerepel…„  
 

 
 
Ternai Lászlónak négy verses kötete jelent meg 
életében: a Felétek kiáltok, a Suttogások és 
üvöltések, a Statiszta voltam és a Társam lett a 
csend című. Irodalmi munkásságának 
legrangosabb elismeréseként 2010 augusztusában 
átvehette a Csongrád Megyei Közgyűlés Alkotói 
Díját. Az emlékesten olyan költeményeket és 
megzenésített verseket hallhatott a közönség, 
amelyek a költő életfelfogását, életfilozófiáját 
legjobban tükrözik.  
 A hallgatóság soraiban helyet foglaltak 
Ternai László hozzátartozói is, akik meghatottan 
mondtak köszönetet a szép megemlékezésért.  

Túriné Nádudvari Mária 

TERNAI LÁSZLÓ: HULLÓ CSILLAG 
 

Amikor Égre néztél, 
eltűnődtél már azon: 
millió év elteltével 

mért fénylenek odafent 
a titkot rejtő csillagok? 

 
Derült égbolt a nyári éjben, 
s egy kis csillag útjára kel… 

A világűrben tovatűnőt 
egyetlen szem sem 

siratja el. 
 

Ha egyszer majd mi is megyünk, 
lesz, ki imát mond érettünk? 

 
Porszem voltunk – hamu lettünk -, 

egy villanás volt csak életünk. 
 
 

A N Y A K Ö N Y V I  H Í R E K  
 

H A L O T T A I N K  
 

+Gulyás Sándorné 
szül: Erki Anna 

+Gulyás István 
+Pap János 
+Puskás Józsefné 

szül: Dobránszki Borbála 
+Surányi István 
+Török Sándor 
+Török László 
+Gácsi Lajos 
+Máté Julianna 
+Ajtai László 
+Bárdos Rókusné 

szül: Pap Piroska 
+Gégényné Iván Erzsébet 
+Horváth Zoltán 
+Vincze Dezsőné 

szül: Czombos Magdolna 
 

   
 

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik és  
az örök világosság fényeskedjék nekik.  

Nyugodjanak békében. Amen.  
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SZENTMISÉK RENDJE A CSONGRÁDI PLÉBÁNIÁK TEMPLOMAIBAN ÉS AZOK FÍLIÁIBAN 
 

 Szent József templom: Hétfő, Szerda, Péntek, Szombat:  17.00 óra,  Vasárnap:  8.30 óra. 
 Nagyboldogasszony templom: Kedd, Csütörtök, Péntek, Szombat: 18.00,  Vasárnap: 10.00 és 18.00. 
 Bokros, Szent László templom: Vasárnap:  14.00 óra. 
 Felgyő, Szent István templom: Vasárnap:  11.30 óra. 

 
 

ÜNNEPI 
MISEREND 

Szent József 
templom 

Nagyboldogasszony 
templom 

Szent László 
templom, Bokros 

Szent István 
templom, Felgyő 

Szeretetteljes, 
áldott karácsonyi 

ünnepet, és 
boldog 

újesztendőt 
kívánunk 
Kedves 

Olvasóinknak! 

dec. 24. 24.00 16.00 és 24.00 18.00 18.00 
dec. 25. 8.30 10.00 és 18.00 14.00 11.30 
dec. 26. 8.30 10.00 - - 
dec. 31. 17.00 18.00 - - 
jan. 1. 8.30 10.00 és 18.00 14.00 11.30 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

„ÉS KI AZ A PÁL?” címmel Debreczeni Tibor 
drámapedagógus, író a Magyar Köztársaság 
Lovagkeresztjének kitüntetettje adja elő Szent Pál 
életéről szóló monodrámáját 2017. január 11-én, 
szerdán 18.00 órai kezdettel a Szent József plébánián. 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

 
 

MIKULÁS 
 

 
 

Verssel köszöntötték a gyermekek a Mikulást, aki 
ajándékokat hozott nekik a dec. 11-i szentmise végén. 

 
 

KEDVES GYEREKEK! 
 

Karácsonyi meglepetésként egy 
kis füzetecskét készítettünk 
számotokra CSENGŐSZÓ cím-
mel. Találhattok benne kicsik és 
nagyobbak számára készült, 
karácsonnyal kapcsolatos írásokat, 
szép gondolatokat, vissza-
emlékezéseket, karácsonyi éneke-
ket, de színezőket, kivágókat és 

hajtogatót is. Elolvashatjátok a hittanos gyermekek 
karácsonyi kívánságait, imáit, és megnézhetitek 
rajzaikat. Olvassátok-forgassátok olyan szeretettel, 
amilyen szeretettel mi készítettük számotokra! 

Keressétek a templomok újságos asztalán! 
A lap készítői 

 
 

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! 

 
 

SZERKESZTŐI ÜZENET 
Terveink szerint lapunk következő száma Húsvétkor 
jelenik meg. Kérjük, hogy a közlésre szánt írásaikat 
március 31-ig juttassák el a szerkesztőség részére. 

 

 
Csongrád - Piroskavárosi Szent József plébánia és a 

bokrosi Szent László templom híveinek lapja. 
Megjelenik évente négy alkalommal, 400 példányban. 
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