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SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYUNK 
BÚCSÚNAPJA BOKROSON 

 

A bokrosi templomunk búcsúja idén, Szent László 
emlékévében duplán aktuális esemény, mivel 
ebben az évben ünnepeljük a lovagkirály trónra 
lépésének 940. és szentté avatásának 825. 
évfordulóját.  
 

 
 

 Az ünnepi szentmise június 25-én, 
vasárnap délután óriási esőben kezdődött el bent a 
templomban, de szinte csodával határos módon, a 
szentmise végén ragyogó napsütésben meg tudtuk 
tartani a körmenetet. A szentmisét Kovács János 
atya celebrálta, kiemelve a prédikációban Szent 
László király erényeit és természetfeletti 
tulajdonságait. 
 László 1046-ban született Lengyel-
országban. Édesapjától, I. Béla királytól a lovagi 
erényeket és az ország kormányzásának elveit, 
édesanyjától, Richeza lengyel hercegnőtől a 
szilárd katolikus hitet és a mély vallásosságot 
örökölte. 1077-ben került a magyar trónra. Az 
ország kereszténnyé tételét, amelyet Szent István 
és a többi apostoli lelkületű hittérítő útnak indított, 
eredményesen befejezte. Szent István és a kereszt 
megalapította, Szent László és a kard megmentette  
és megtartotta a fiatal magyar államot a jövő 
számára.  
 László Nagyváradon és Zágrábban 
püspökséget alapított, több szerzetes monostort 

létesített, és 1092-ben Szabolcs városában zsinatot 
tartott. Az ott hozott törvények és intézkedések 
hathatósan emelték a papság és a nép vallási 
színvonalát, és eredményesen védték a 
szentistváni örökséget. A kunokat és más pogány 
törzseket, amelyek Magyarországra betörtek, 
kiűzte, de a szenvedőket és a nélkülözőket atyai 
szeretettel felkarolta. „Egy fejjel magasabb 
mindenkinél, és ahol bárdja, vagy kardja lecsap, 
megriad az ellenség. Csatákban ő áll elől, 
megjelenése a győzelem biztosítéka.” - írják róla a 
későbbi krónikák.  
 1095. július 29-én a Felvidéken, Nyitra 
mellett halt meg, földi maradványait a nagyváradi 
székesegyházban temették el. Sírjánál csodák 
történtek. De még életében is a sziklabérc 
kettéhasadt, hogy a tátongó örvény elválassza 
üldözőitől. Az arany- és az ezüstpénz, amit a 
menekülő ellenség szór az őket üldöző magyar 
katonáknak, értéktelen kővé válik, hogy László 
király vitézeinek a figyelmét el ne vonja. A király 
röpíti el azt a nyílvesszőt, amely mikor lehullik, 
megmutatja a dögvész elleni „Szent László füvet”. 
 A csodákat és I. László király erényeit és 
érdemeit megvizsgálva III. Celesztin pápa 1192. 
június 27-én a szentek sorába iktatta. Leánya, 
Szent Piroska, Iréné néven bizánci császárné lett. 
 

 
 

 László az első Árpád-házi uralkodó, aki 
összekapcsolja a Közép-európai népeket, 

(folytatás a 2. oldalon) 
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(az 1. oldal folytatása) 

a magyarok mellé állítva a horvátokat, 
lengyeleket, románokat és szlovákokat egyaránt, 
megteremtve ezzel a Kárpát-medencében élő 
népek együttműködését. Ezen népeknek ma is 
közösen tisztelt szent királya, akit határainkon túl 
is ünnepelnek és tisztelnek. 
 Ha megnézzük az elmúlt ezer éves magyar 
történelmünket és múltunkat megállapíthatjuk, 
hogy annak első 500 éve - 1526-ig, a mohácsi 
csatáig, de főleg Árpád-házi királyaink 
uralkodásának idején - nemzetünk stabilitását és 
fejlődését mutatja. Sajnos a második 500 év a 
hanyatlás korszaka és a hanyatlás évszázadai. 
Kérjük imáinkban Magyarok Nagyasszonyának és 
Árpád-házi magyar szentjeinknek közbenjárását, 
hogy áldja meg Isten magyar népünket, hogy 
újabb virágzó 500 évvel kezdődjön számunkra ez 
a harmadik évezred.  
 A körmenet befejezése után a 
templomkertben, terített asztaloknál tartottuk meg 
a szeretet-találkozást, és ígéretet tettünk, hogy a 
Szent László év befejezésével a Nagy Szent Király 
tiszteletét mi nem fogjuk befejezni, közbenjárását 
továbbra is kérjük kereszténységünkre és 
magyarságunkra egyaránt.                 Egy résztvevő 
 

 

NYOLCVAN ÉVE TELEPEDTEK LE 

A SZERZETESEK (folytatás) 
 

Folytatva a sorozatot, most az 1937. év áprilisától 
augusztusáig eltelt időszak 
történéseiből lesznek 
szemelvények a Historia Domus 
bejegyzéseinek felhasználásával.  
 Templomunk első 
búcsúja Szent József Oltalma 
ünnepén 1937. április 18-án lett 
megtartva. „Az esős idő dacára 
nagy néptömeg jött össze. P. 
Házfőnök megszenteli Tóth 
Ilona úrilány két festményét: 
Szent Imrét és Lisieux-i Szent 
Terézt ábrázolják.” A Lisieux-i 
Kis Szent Teréz festmény (lásd a 
képen) jelenleg is a kolostor 
épületben látható. Ez a 
műalkotás a Gr. Károlyi Sándor 
Római Katolikus Elemi 
Leányiskola kápolnájának 
oltárképe volt a zárda állam által 
törvényileg elrendelt bezárásáig. Ez a kápolna a 
zárda emeletén, a főbejárat feletti tanteremből lett 
kialakítva. Hanauer Árpád István váci püspök 
5318/1927. számú rendelete nyilvános kápolnává 

tette. A templom felépítéséig a hívek is 
látogathatták a kápolnát szentmisék alkalmával. A 
festmény hátulján kézzel írt (festett) bejegyzés 
szövege: „Isten dicsőségére ajándékozta a 
csongrádi Leány Klub 1937 évben Szőke Ilona 
elnöknő, Greskovics Erzsébet alelnöknő, Könyves 
Ida”, rajtuk kívül még 34 leánynév szerepel.  
 Folytatva a Historia Domus 1937-es 
bejegyzéseinek tallózását megtudhatjuk, hogy a 
tanyasi iskolákhoz, ahol vasárnapi szentmise lesz, 
két pap megy ki, egy-egy a két plébániáról. Az 
egyik misézik és prédikál, a másik gyóntat. 
Piroskavárosból a Házfőnök megy, hogy 
megismerhesse a híveket. A lovas kocsit a város 
adja, az ebédet a helyi tanító. Májusban az Urbán 
szobornál a Házfőnök mondja a búcsúi szentmisét. 
Az Úrnapi körmenet Bokroson is megtartásra 
kerül. A bokrosi kápolna búcsújára a Házfőnök 
megy, aki szemrehányással illeti a híveket, mert a 
téglákat nagyon lassan szállítják ki.  
 A júliusi nagykáptalan személyi 
változásokat hozott. Az egyik ide helyezett 
páterről írja a történetíró, hogy nagy szeretettel 
fogadták P. Farkas Jozefátot. Kis szeretettel nem 
is lehetett volna fogadni olyan magas volt, 
melynek ugyan híre már előre megérkezett, de a 
valóságban minden várakozást felülmúlt.  
 A nyári nagy melegben a szerzetesek 
kimentek a közeli Tisza-partra, ahol igen jól 
érezték magukat: fürödtek a Tiszában.  
Augusztus 2-án tartották meg az első porciunkula 

búcsút. Az esti körmenet nagyon 
látványosan sikerült: A sok száz, 
akár ezer hívő a Ferenc József (ma 
Ady Endre) utca és a Szent Imre 
utca kivilágított ablakú házainak 
sorfala előtt vonult. Greskovits 
József földbirtokos tanyáján (a 
Szántói út végén-a szerkesztő 
megjegyzése) egy keresztet 
állíttatott fel, melyet (augusztus) 
8-án az Apát úr szentelt meg. P. 
Házfőnök is részt vett a 
bensőséges ünnepen és ő rendezte 
a körmenetet, mellyel a kereszthez 
vonultak. A nagy-templomi 
búcsúi szentmisén a Házfőnök, P. 
Albert prédikált 6000 hívő előtt. 
Ebben a hónapban Fr. Anicét 
testvér elkezdte a kéregetést. Még 
Gátéron is megfordult. 

 
Forrás: Historia Domus Csongrád. Fordította, 
digitalizálva olvashatóvá és kutathatóvá tette Árkossy 

Lehel, Kecskemét, 2011-2012.                Révész József 
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ELSŐÁLDOZÁS 
 

Június 18-án, Úrnapján hét kisgyermek 

először járulhatott szentáldozáshoz a Szent 

József templomban. A szertartást Kovács 

János atya vezette. A gyermekek az előkészítő 

hittanórák befejezését és az előző napi 

szentgyónást követően megtisztult lélekkel 

vehették magukhoz az Oltáriszentséget. A 

szentmise és az azt követő körmenet után a 

templomkertben tartott agapéval ünnepelték 

életük nagy eseményét. 
 

 
 

Elsőáldozók: Bódi Angéla, Debreczeni Michael, Horváth Hunor, Kátai -

Benedek Petra, Ormándi Péter, Seres Anna és Varga Leon . A képen rajtuk kívül 

Kovács János atya, Kecskés László, Bodorné Ternai Sára és Gyóni Edit hitoktatók láthatók. 
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„ÉS KI AZ A PÁL?” 
 

A fenti címet adta Debreczeni Tibor 
drámapedagógus az általa írt és előadott 
monodrámának, melyet június 19-én este mutatott 
be a Szent József templomban.  
 

 
 

A színjáték Pál apostol leveleinek és az Apostolok 
cselekedeteinek szövegére épül. Képzeletben az 
öreg Pál római szobafogságában vagyunk, ahol az 
idős ember újragondolja életét. Sokat járt-kelt, 
teremtett, alkotott; most tétlenségre van 
kárhoztatva. Idejének egy részét azzal tölti, hogy 
számadást készít, milyen is volt az az élet, amit 
leélt. Pálnak ebben az önvizsgálatban segít Lukács 
evangélistának az Apostolok cselekedeteiről szóló 
kézirata, melyet Pál feltételezhetően már 
olvashatott. Megidézi ezeket a leveleket és saját 
feljegyzéseit.  
 Az együtt töltött egy óra tulajdonképpen 
három este Pállal, melyeket egy-egy égő gyertya 
jelképez. Az estek kérdései: Kihez, kikhez 
tartozom? Ki vagyok én? Milyen, miféle ember 
vagyok én? A színvonalas, lelki feltöltődést nyújtó 
előadás ezekre a kérdésekre adja meg a választ 
átszőve versekkel, énekekkel és sok szép bibliai 
idézettel. Többek között elhangzott Szent Pál 
szeretethimnusza is: 
 Szólhatok az emberek vagy az angyalok 
nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc 
vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló 
tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind 
a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a 
hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. 
Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők 
között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha 
szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.  
 A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a 
szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is 
kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, 
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem 
örül a gonoszságnak, örömét az igazság 

győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, 
mindent remél, mindent elvisel.  
 A szeretet nem szűnik meg soha.                
A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a 
tudomány elenyészik. Megismerésünk most még 
töredékes, és töredékes a prófétálásunk is…  
 …Most még megmarad a hit, a remény és a 
szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a 
szeretet. (1Kor 12,30–13,13)  
 És ki az a Debreczeni Tibor, kérdezhetjük 
stílszerűen. Tanárembernek vallja magát: a 
debreceni egyetem magyar-történelem szakán 
végzett, majd a város gimnáziumában kezdett 
tanítani. Itt már irodalmi színpadot is vezetett. 
Később a budapesti Népművelődési Intézetnél 
helyezkedett el, ahol az amatőr színjátszás volt a 
fő munkaterülete. 60 éves korában történő 
nyugdíjazásáig itt dolgozott osztályvezetőként. 
Friss nyugdíjasként még tele energiával és 
ötletekkel a drámapedagógia felé fordult. Munkája 
eredményeként a drámapedagógia bekerült az 
iskolák tantervébe. Megalapította a Magyar 
Drámapedagógiai Társaságot, és szerkesztette a 
Drámapedagógiai Magazint. Mindezek mellett 23 
éven át oktatott a Károli Gáspár Református 
Egyetem Nagykőrösi Főiskoláján.  
 

 
 

Nem csupán tanár, népművelő, szakíró, rendező, 
hanem előadóművész is. Öt önálló estje van, 
melyeknek ő az írója, a rendezője és előadója. 
Számos önálló kötete mellett drámapedagógiai 
írásai, tanulmányai, színjátékai jelentek meg. 
Munkásságát a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetéssel, kiemelkedő 
előadóművészi tevékenységét pedig Csokonai 
Vitéz Mihály díjjal ismerték el.  
 Feleségével egyetemistaként házasodtak 
össze. A házasság eredményeként gyermekei, 
unokái és 9 dédunoka veszik körül a 89. évében 
járó Tanár urat. Isten éltesse sokáig jó 
egészségben!                    Túriné Nádudvari Mária 



 2017. Július  HARANG-SZÓ  5 
 

 

www.kistemplom-csongrad.hu 

100. ÉVFORDULÓ FATIMÁBAN 
 

1917. május 13-án egy Cova da Iria (Béke völgye) 
nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében 
három pásztorgyermek, a 10 éves Lúcia, valamint 
unokatestvérei, a 9 éves Francisco és a 7 éves 
Jácinta egy Asszonyt láttak, aki ragyogóbb volt, 
mint a nap. Az Asszony imádságra buzdította a 
gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 
13-án jöjjenek el ide a Béke völgyébe. 
 

 

Jácinta, Lúcia, Francisco 
 

A gyerekek teljesítették a kérést, és minden 
alkalommal – júniustól októberig - megjelent 
nekik a Szűzanya, aki a jelenések során titkokat 
bízott a pásztorgyerekekre. Lúcia sokáig nem 
beszélt ezekről, majd az 1940-es években püspöke 
utasítására leírta a titkokat, amelyek napjainkban 
is időszerű konkrét felhívásokat tartalmaznak.
 Szűz Mária arra kérte a gyermekeket, hogy 
imádkozzanak Oroszország (Russzia) 
megtéréséért, mert ha nem tér meg, téves nézetei 
elterjednek az egész világon. A gyermekek azt 
gondolták, hogy "Russzia" egy asszony, akinek 
szüksége van a megtérésre. Mindez 1917-ben 
(május 13-án), néhány hónappal az 
Oroszországban kitört bolsevik forradalom előtt 
(november 7-e) történt. 
 1981-ben, az első jelenés 64. évfordulóján 
(május 13-án) lőtt rá Ali Agca, török terrorista a 
Szent Péter téren II. János Pál pápára, aki 
közvetlen a merénylet után a Gemelli klinikán így 
nyilatkozott: „Nem tudom, hogy ki adta a fegyvert 
a gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy egy anyai 
kéz irányította a golyó pályáját, megengedve a 
haldokló pápának, hogy megálljon a halál 
küszöbén.” Egy évvel a merénylet után a 
Szentatya Fatimába zarándokolt, hogy hálát adjon 
a Szűzanyának. A lövedéket, amely 
megsebesítette, ma is a fatimai Mária-szobor 
koronájában őrzik. 
 Külön kérése volt a Szűzanyának, hogy a 
pápa a püspökökkel együtt ajánlja fel a világot 

Szeplőtelen Szívének. Ezt Szent II. János Pál meg 
is tette 1984. március 25-én, Urunk születése 
hírüladásának (Gyümölcsoltó Boldogasszony) 
ünnepén. Lúcia nővér 1989. november 8-i 
levelében azt írta, hogy „Ez az egyetemes és 
ünnepélyes felajánlás megfelelt a Szent Szűz 
kívánságának.” 
 A hat jelenés alkalmával a Szűzanya arról 
biztosította a kis látnokokat, hogy „Végül az én 
Szeplőtelen Szívem győzni fog!” És valóban, a 
Szovjetunió 1991. december 8-án, a Boldogságos 
Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén 
szűnt meg. Oroszország, Ukrajna és 
Fehéroroszország vezetői ezen a napon 
közleményben tudatták a világgal, hogy             
„A Szovjetunió, mint a nemzetközi jog alanya, és 
mint geopolitikai realitás, többé nem létezik!” 
 A jelenések híre gyorsan terjedt, és az 
utolsó alkalommal, október 13-án 70 ezer 
embernek volt élménye a „napcsoda”, amikor a 
nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy 
tűnt, mintha rá akarna zuhanni a földre. 
 

 

A napjelenést figyelő tömeg 
 

Az első jelenés 85. évfordulóján Joachim Meisner 
bíboros úgy nyilatkozott, hogy „Fatima 
Portugáliában, Lourdes Franciaországban, Loreto 
Olaszországban és Czestochowa Lengyel-
országban egyformán Mária hídfői egy közös, 
emberi Európa felé vezető úton.” 
 Francisco és Jácinta gyermekként haltak 
meg 1919-ben és 1920-ban. II. János Pál pápa 
harmadik fatimai útján, 2000. május 13-án avatta 
őket boldoggá, majd a jelenés centenáriuma 
akalmából Ferenc pápa idén május 13-án szentté 
avatta a két kis látnokot. Lúcia karmelita 
apácaként hunyt el 2005. február 13-án, 97 éves 
korában. Fatimában a jelenések helyén 1918-ban 
kápolnát építettek, majd 1928-ban elkezdték a 
bazilika építését. Közben lelkigyakorlatos ház és 
korház is létesült a Béke völgyében. 

Kovács János atya 
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PÜNKÖSDVASÁRNAP 
 

 
 

Június 4-én Szent József templomunk 
pünködvasárnapi szentmiséjét Kovács János atya 
celebrálta. 
 

 

PÜNKÖSD ÜZENETE 
 

Pünkösd örömünnep. A Szentlélek kiáradásának 
ünnepe. Jézus mennybemenetele után ígéretét 
betartva elküldte a Szentlelket a Földre. 
János evangéliumának 14. igerészében olvashatjuk 
Jézusnak a tanítványaihoz intézett szavait: Arra 
kéri őket, ne nyugtalankodjanak amiatt, hogy ő 
elmegy, mert nem hagyja magukra őket, elküldi 
számukra a vigasztaló Szentlelket, mely örökre 
velük marad. Jézus betartotta ígéretét. Pünkösd 
napján kiáradt a Szentlélek a tanítványokra tüzes 
nyelvek formájában, mindannyian beteltek Isten 
Szent lelkével (Ap.csel. 2/1-13).  
 A Szentlélek ma is ugyanúgy működik, 
valóság, megtapasztalható, kérhető. Jézus 
tanításában arra biztat minket is, hogy kérjük 
naponta a Szentlelket, a bölcsesség, az okosság, az 
óvatosság, a türelem, a rend stb. lelkét, mert ilyen 
módon a segítségünkre akar lenni a benne lévő, őt 
követő embereknek. Bízni és hinni kell Jézusban, 
és kérni a Szentlélek vezetését. A segítség nem 
marad el, ha kitartóan, állhatatosan kérjük. 
 Hagyni kell, hogy a Szentlélek felhozza 
bennünk azokat az értékeket, melyeket 
kamatoztatni tudunk, és a környezetünkben élők 
segítségére lehetünk. Engem jó érzéssel tölt el, ha 
valakin tudok segíteni saját tapasztalatom 
elmondásával, vagy leírásával, melyet átadhatok 
neki. Tapasztalja meg ő is, hogy a hit fél 
gyógyulás, lelkünket tisztítja, így a lelkünk 
tisztításával egészségesebbé válhatunk. 
Figyelnünk kell lelkiismeretünk jelzéseire, mikor, 
mit tegyünk, Isten mit vár el tőlünk, az ő 
parancsolatait betartva.  

Minden kornak megvan a szépsége, értéke. Ne 
hagyjuk, hogy azok az értékek, amelyek bennünk 
vannak semmivé váljanak. A beteg ember is tud 
segíteni embertársán egy fohásszal, imával, jó 
szóval vagy vigasztalással.  
 Mindannyian rászorulók vagyunk, 
törekedjünk arra, hogy a szeretet kössön össze 
bennünket, akkor tudunk a Szentlélek vezetésével 
gyümölcsöző életet élni.                   Deák Istvánné 
 

 

„ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI 
A GYEREKEKET…”      (Mk 10,14) 

 

 
 

A gyermekek áldásra várva sorakoznak a 
pünkösdvasárnapi szentmisén. A szertartással 
Jézus azon cselekedetére emlékezünk, mellyel 
tanítványai elutasító magatartása ellenére fogadta 
a kisgyermekes édesanyákat és megáldotta a 
kicsinyeket. 
 

 

ANYÁK NAPJA 
 

 
 

A május 7-i szentmisén köszöntő műsorral és 
virággal kedveskedtek a hittanos gyermekek az 
édesanyáknak, a nagymamáknak és a 
dédnagymamáknak. 
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AZ EURÓPAI UNIÓ ZÁSZLAJA SZŰZ 

MÁRIA JELKÉPEIT TARTALMAZZA 
 

Kevesen tudják, hogy az Európai Unió zászlajának 

kék hátterében kör alakban megjelenő tizenkét 

csillag a tervezők szándéka szerint Szűz Mária 

tizenkét csillagból álló koronájára utal. 
 

 
 

Az Európai Uniót kezdettől fogva a keresztény 

gyökerek hatják át. Az alapító atyák – Jean 

Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer és 

Alcide De Gasperi – olyan tervet dolgoztak ki, 

amely szerint az európai országok osztoznak az 

erőforrásokban és a feladatokban is, hogy olyan 

egységet teremtsenek, amely biztosítja Európa 

termékenységét, békéjét. Schuman és Adenauer 

mélyen hívő katolikusok 

voltak, mindketten imádkoztak 

a strasbourgi székesegyházban 

a Szeplőtelen Fogantatás-

ábrázolás előtt, melyen Máriát 

tizenkét csillagból álló korona 

övezi. 

 Az európai zászlót, az 

Európai Unió legismertebb 

jelképét – amely korábban az 

Európa Tanács zászlaja volt – 

ott látjuk a középületeken, a 

rendszámtáblákon, a bank-

jegyeken és pénzérméken, az 

iskolákban, az irodák falán. 

 Hogyan született meg a 

zászló terve? 1950-ben az 

Európa Tanács pályázatot 

hirdetett egy olyan zászló megtervezésére, amely a 

kontinens jelképe lehet. Százegy pályaművet 

adtak be, köztük volt Arsène Heitz több terve is: 

végül az ő elképzelése lett a nyertes, a tizenkét 

csillag kék háttérben. 

 A véletlenek összjátéka, hogy a pályázat 

eredményét 1955. december 8-án hirdették ki, 

szeplőtelen fogantatás ünnepén – ebben is 

folytatódott a máriás „szál”. 

 A zászló először 1956. október 21-én 

lobogott épületen; mégpedig egy olyan épületen, a 

strasbourgi székesegyházon, amellyel 

összhangban van a keresztény, máriás szimbólum, 

ami most már az európai népek egységének 

jelképévé is vált. 

 A francia Lourdes Magazine című lapnak 

Arsène Heitz elmondta, honnan merített ihletet. 

Éppen akkor olvasta a párizsi de Bac utcai Mária-

jelenések történetét, melyben Labouré Szent 

Katalinnak megjelent a Szűzanya, látomásban 

megmutatta neki a csodás érme rajzolatát, és 

megkérte az érme terjesztésére. Heitz azt vallotta, 

ekkor született meg benne a kék háttérben lévő 

tizenkét csillag képe, ahogyan Szűz Mária mint a 

Szeplőtelen Fogantatás e hagyományos 

ikonografikus ábrázolásán látható. 

 Kezdetben Heitz úgy kezelte az ötletet, 

mint az összes többit, amelyek egy művészben 

megszületnek, de aztán kezdte egyre jobban 

érdekelni, sokat meditált rajta. Eszébe jutottak a 

Jelenések könyvének szavai: „Az égen nagy jel 

tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a 

Hold, fején tizenkét csillagból álló korona” (vö. 

Jel 12,1). 

 A zászló kék színe és a csillagok 

természetesen nem kifejezetten 

vallásos szimbólumok, 

tiszteletben tartják minden 

európai ember meggyőződését. 

Paul M. G. Lévy, az Európa 

Tanács első médiaigazgatója úgy 

magyarázta a Gazdasági 

Tanácsnak a képet, hogy a 

tizenkettes szám a teljesség jele – 

hiszen az ötvenes években sem a 

tanács, sem az Európai Közösség 

nem tizenkét tagországból állt. 

Amikor az Európa Tanács 

elfogadta ezt a zászlót, sok más 

kereszténységre utaló tervet 

elutasított, ezek legtöbbjében a 

kereszt jelent meg mint az 

európai lélekhez közel álló jelkép. 

 Az Európa Tanács a zászló tervét 1955. 

december 8-án, szeplőtelen fogantatás ünnepén 

fogadta el. Ugyanez az intézmény a rá következő 

évben új üvegablakot adományozott a strasbourgi 

székesegyháznak, melyet 1956. október 21-én 

áldottak meg; a Max Ingrand által tervezett 

üvegablak a Jelenések könyvének jelenetét 

ábrázolja: Máriát a tizenkét csillagból álló 

koronával.    Forrás: Magyar Kurir/it.Aleteia.org 
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GYÓGYÍTÁS VAGY KURUZSLÁS 
 

A „Ferences esték” rendezvénysorozat részeként 

dr. Závogyi Zsuzsanna háziorvos az internetes 

orvoslás veszélyeiről tartott előadást április 24-én 

este plébániánk nagytermében. Az ott 

elhangzottakat foglalja össze a doktornő olvasóink 

számára. 

Mai „fogyasztó” társadalmunkban rengeteg 

ajánlatot kapunk egészségünk megőrzését, 

helyreállítását segítő különböző termékekből. A tv 

reklámok és az internet is ontja az információkat, 

de telefonon is gyakran keresnek bennünket 

„számunkra jobbnál-jobb” ajánlatokkal. Nehéz 

ezek között eligazodni. Szomorú tény, hogy sok 

ember a megtakarított kis pénzét költi el ilyen 

haszontalan, vagy esetenként káros dolgokra. 

Súlyos gyógyíthatatlan betegségben szenvedőket, 

vagy a családjaikat is nehéz helyzetbe hozzák a 

sokatmondó ígéretekkel, sokszor erejükön felül is 

kiköltekezve egy-egy gyógyhatásúnak ígért 

termékért. Ne dőljünk be nekik!  
 

 
 

 A gyógynövények tényleg hatásosak 

számos betegség ellen, például a vizeletfertőzésre 

a gyógyteakeverék sokszor hatásosabb, mint az 

antibiotikum. A vashiányos vérszegénység 

kezelésére is a vasban dús növények fogyasztása 

javasolt, a friss gyümölcsök és zöldségek számos 

vitamin forrásai, ezenkívül az intenzív színűek (pl. 

a meggy, málna, szeder, szőlő és vörösbor, cékla, 

sóska-spenót, vagy a kurkuma) a daganatok ellen 

is védenek bennünket, a citromfű tea nyugtató, a 

fehér fagyöngy tea vérnyomáscsökkentő hatása is 

széles körben ismert. Ezekkel szemben ott áll 

számos termék, aminek csak a reklám és az 

üzletember tulajdonít jó hatást. Egyik ilyen 

felesleges pénzkidobás például az oxigénnel 

dúsított víz. Egyrészt az oxigén rosszul oldódik a 

vízben, így valószínűleg nem „dúsul” benne 

túlságosan, másrészt a bélrendszerünkből nem 

hasznosítjuk az oxigént! Az oxigén felvételnek a 

helye szervezetünkben a tüdő, ami a levegő 

oxigénjét kiválóan hasznosítja és szállíttatja el 

szervezetünk különböző sejtjeihez. Ennél nagyobb 

kárt okoznak például az ózonizálók forgalmazói, 

hiszen az ózon mérgező számunkra!  
 

 
 

 Van segítség, hogy tudjuk, mit gondoljunk 

egy-egy reklámozott áruról: az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 

Intézet honlapja: www.ogyei.gov.hu. Honlapjukon 

folyamatosan értesülhetünk a minőségileg 

kifogásolható termékek kivonásáról, az érvényes 

gyógyszergyártási és nagykereskedelmi 

engedéllyel rendelkezők köréről, az alaki hibás 

készítményekről, illetve lejárati idő 

meghosszabbításáról. Nem csak az engedéllyel 

rendelkező gyógyszereket találhatjuk itt meg, 

hanem a „Bejelentett étrend-kiegészítők” nagy 

családját is, de érdekes felkeresni a 

„Hozzáférhetetlenné tett weboldalak listája”-t is.  

Olyan készítményekkel találkozhatunk itt például, 

a letiltottak között, mint a B17 vitamin, amit 

főként a gyógyíthatatlan daganatos betegeknek 

ajánlanak fel kereskedők milliós nagyságrendű 

összegért, holott nem bizonyított ilyen irányú 

hatása, vagy az injekciós C-vitamin, ami illegális 

Magyarországon és szintén hatástalan a daganatok 

ellen, viszont arra érzékenyeknél vesekövet 

gyakran okoz! 

 Figyelmet érdemel a „Letiltott hirdetések” 

listája is, ami vényköteles gyógyszereket hirdet 

eladásra az interneten ismeretlen gyártótól. 

Számos hormon tartalmú készítmény, vagy 

nyugtató hatású szer, és persze a potencianövelők 

tartoznak ide. Ha nem ellenőrzött a gyártó, ki 

tudja, mi van a tablettában?! Az sem véletlen, 

hogy ezek a hatóanyagok orvosi ellenőrzés és 

receptírás mellett kaphatók csak szabályosan. 

http://www.ogyei.gov.hu/
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 Számos kérdésünkre megvan a válasz az 
interneten, csak meg kell találni a helyeset! Ehhez 
azt tanácsolom mindenkinek: „Kérdezze meg 
kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét!”, ezzel 
elkerülheti a felesleges és káros pénzkidobást is.  
A távgyógyítással és kuruzslással foglalkozók 
helyett pedig forduljunk Jézus Krisztushoz, 
ajánljuk fel Neki szenvedéseinket, és kérjünk tőle 
erőt és áldást földi életünkre. „Minden 
gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja 
van rátok.” (Péter első levele 5.7) 

dr. Závogyi Zsuzsanna 
 

 

SZENT LÁSZLÓ, A LOVAGKIRÁLY 
 

A 2017-es évet Szent László-emlékévnek 
nyilvánította a Miniszterelnökség a „lovagkirály” 
trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. 
évfordulója alkalmából. Az emlékév célja az 
uralkodó életének és tevékenységének széles körű 
megismertetése, a nevéhez fűződő 
hagyományok ápolása és a határokon 
átívelő egységes magyar nemzetkép 
erősítése. 
 

I. László király bővében volt a jó 
tulajdonságoknak. Királyként bölcs 
döntéseket hozott; amikor kiűzte az 
országba betörő besenyőket és kunokat 
kiváló hadvezérnek bizonyult; 
nagylelkűségről tett tanúbizonyságot, 
amikor fivére két fiát udvarában 
nevelte. Nem véletlen, már életében 
csodálat vette körül: ez évben 
emlékezünk a lovagkirály szentté 
avatásának 825. évfordulójára. 
 László születése – az azóta évezredes 
magyar-lengyel barátság – első igaz példázata; 
hiszen a későbbi I. Béla és II. Miciszláv lengyel 
király leánya Richéza frigyéből Lengyelországban 
látta meg László a napvilágot 1046 táján, s csak 
ezután került hazájába, Magyarországra.  
 Hazatérése után hosszú évekig belviszály 
gyengítette az országot. Lászlót apja I. Béla, majd 
testvérbátyja Géza halála után választották – 
ahogy a krónikás gesztaíró mondta – „közös 
szóval és egyetértő akarattal” a nemzet 
kormányzására; 1077-ben koronázták királlyá.      
I. Lászlónak királyként a szüleitől örökölt két 
fontos tulajdonságára – apjától vitézsége, anyjától 
vallásos lelkülete – nagy szüksége volt. 
Uralkodása során az addig trónviszályoktól és 
külső támadásoktól sújtott országban rendet és 
nyugalmat teremtett. Az országra támadó nomád 
népek – besenyők, kunok – és a csehek 

betöréseitől megvédte az országot és megerősítette 
a végeket. Megkezdte a vármegyés közigazgatási 
szervezet kiépítését. Szigorú törvényeket hozott, 
és azokat tűzzel-vassal betartatta.  
 A kunok elleni harcokhoz kapcsolódik 
lovagias viselkedésének szép példája: egy 
csatában, miután üldözőbe vette az egyik 
menekülő kun vezért, legyőzte és kiszabadította az 
általa elrabolt magyar lányt – hősként ünnepelték. 
A lánymentés története pedig legendaként élt 
tovább a következő századokban is. A kor 
lovageszményét látva benne megtestesülni, őt 
jelölték az első keresztes had vezérének; ám ez az 
1095-ben bekövetkezett váratlan halálával 
meghiúsult. 
 László király mindvégig hű maradt a 
kereszténységhez, megújította az egyházi életet. 
Templomok és kolostorok egész sorát építtette fel. 
Védelmező harcain túl gyarapította is az országot. 
Ő hódította meg Horvátországot és Szlavóniát; e 

két terület ezután közel egy ezredéven 
át volt Magyarország része.  
 Már életében csodás 
történetek terjedtek el László 
királyról, és ezek kapcsán a nép már 
akkor maga szentté nyilvánította. Ám 
szentté avatására csak halála után 
száz évvel került sor, amikor 1192. 
június 27-én déltájban a váradi 
székesegyház fölött – ahol végső 
nyugalomba helyezték – fényes 
csillag gyúlt ki, és ott lebegett a 
magasban több órán át. Szent László 
napját a „csillagjelenés” napjának 
évfordulóján, június 27-én ünneplik 

évszázadok óta. 
 A Szent lovagkirály kultusza a századok 
során tovább növekedett; sok foglalkozás – 
kovácsok, szabók – választotta pártfogójául, 
illetve – a mészárosok – védőszentjüknek. 
 A Szent Korona és a Szent Jobb mellett 
hazánk legértékesebb ereklyéje a Szent László 
csontjait őrző ereklyetartó, amely Győrben a 
székesegyházban található. Az ereklyetartó ma is 
azokat a tulajdonságokat sugározza, amelyek a 
Szent lovagkirályt jellemezték: bátorságot, erőt, 
alázatot és fenséget.                     Kormányos Lajos 
 

„Az igazi vallás és az emberiség történetének 
lényege nem az, hogy mi kerestük az Istent, hanem 
hogy ő keresett minket. Nem az az igazi vallás 
lényege, hogy mi próbálunk felkapaszkodni hozzá, 
hanem hogy ő jött le hozzánk.” 

Részlet dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök 
A hit kapuja című könyvéből. 
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CANTATE DOMINO ROMAE -

ÉNEKELJ AZ ÚRNAK RÓMÁBAN! 
 

Róma az örök város… Minden út Rómába vezet… 

Mindig is vágytam felfedezni Olaszországot, és az 

utóbbi időkben egyre többször ötlött fel 

szívemben ez a gondolat. Úgy látszik nem 

véletlenül éreztem különös elvágyódást, a Jóisten 

ültette szívembe ezt a vágyat, és Ő is vitte végbe.  
 

 
 

 2017. Virágvasárnap estéjén keresett fel 

telefonon volt főiskolai tanárom Liptainé 

Szeverényi Márta, aki jelenleg is a kecskeméti 

Nagytemplom orgonistája és karnagya.                

A kecskeméti Nagytemplom Benedictus Kórusa és 

a Lakó Sándor Kamarazenekar kiemelkedő 

felkérést kapott: a Mindszenty-évforduló 

alkalmából Rómában, a Santo Stefano Rotondo 

Templomban tartandó szentmisén nyújthatnak 

zenei szolgálatot. A szentmisét Gianfranco Ravasi 

bíboros mutatja be, aki a Kultúra Pápai 

Tanácsának elnöke. Ennek a szép alkalomnak 

kapcsán keresett fel Márti és invitált engem is a 

kórus tagjai közé. Így juthattam ki Rómába, és így 

barangolhattam be Róma történelmet rejtő utcáit 

megannyi zenésztársammal.  

 Április 30-án este 6-kor indultunk hosszú 

utunkra busszal, és másnap délre érkeztünk meg 

római szálláshelyünkre a Szent István 

vendégházba. Aznap még csak a környéket 

fedezhettük fel közösen, és szálláshelyünk 

elfoglalása után a szerencsés utunkért egy közös 

hálaadó szentmisére gyűltünk össze a vendégház 

kápolnájában, amit a kecskeméti Nagytemplom 

plébánosa Jeney Gábor atya celebrált. A mise után 

összpróbát tartottunk a zenekarral. 

Repertoárunkba többnyire magyar zeneszerzők 

műveit válogattuk be, hogy általuk is 

képviselhessük hazánkat Mindszenty bíboros 

emlékmiséjén. Énekeltük többek között Halmos 

H-moll miséjét, Liszt Ave Maria-ját és Kodály 

Esti dalát is.  

 Keddi napunkat a lenyűgöző, 

monumentális Szent Péter téren és a Szent Péter 

bazilikában kezdtük. Reggel magyar misén 

vettünk részt, amit Dr. Tóth Tamás kecskeméti 

születésű atya mutatott be a magyarok 

kápolnájában. Ezután körbe kalauzolt bennünket a 

bazilikában, élőben csodálhattuk meg 

Michelangelo Piétáját, majd felmentünk a bazilika 

kupolájába, ahol elénk tárult Róma teljes 

valójában. Ezután közösen ellátogattunk a 

Vatikáni múzeumokba, ahol többek között 

megtekinthettük azt a pápamobilt is, amiben Szent 

II. János Pál pápa ellen elkövették a merényletet.  

Gyönyörködhettünk Michelangelo másik világhírű 

alkotásában, a Sixtusi kápolnában. 

Idegenvezetőnk, Fanea Józsi atya, egyházjogász és 

a művészetek nagy kedvelője, kiváló előadói 

képességével egy percre sem veszítette el 

egyikünk érdeklődését sem, sok történelmi 

információval és remek humorérzékével a lehető 

legapróbb részletekig megosztotta velünk tudását 

a művészeti alkotásokról.  
 

 
 

 Szerdai napunkon a pápai prefektúra által 

kiadott hivatalos meghívónak eleget téve pápai 

audiencián vettünk részt a Szent Péter téren, ahol 

egy német kórussal karöltve felváltva énekeltünk 

I. Ferenc pápának, amíg ő köszöntötte a téren 

összegyűlt híveket. Az élmény leírhatatlan és 

felbecsülhetetlen. Az audiencia után csapatunk 

Róma egyéb nevezetességei felé vette az irányt. 

Megcsodáltuk az Angyalvárat, ellátogattunk a 

világ első két barokk templomába, a Szent Ignác 

templomba és az Il Jesu templomba, ahol a 

jezsuita rend megalapítója, Loyolai Szent Ignác 

sírjánál imádkozhattunk. Útközben érintettük a 
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híres Piazza Navonát és a közel 2000 éves 

Pantheont. Szerdai fárasztó, de annál felemelőbb 

napunk végén ellátogattunk a Trevi kúthoz, a 

Spanyol lépcsőkhöz és este egy kellemes sétát 

tettünk a Forum Romanum és a Colosseum 

mellett.  

 Csütörtökön lélekben már nagyon 

készültünk a délutáni szentmisére, ám délelőtt 

még megtekintettük a Falakon kívüli Szent Pál 

bazilikát, a Santa Maria Maggiore-t, a Lateráni 

bazilikát, és az egyik legfelemelőbb emlékem, 

hogy térden végig járhattam és imádkozhattam a 

Santa Scala lépcsőit, amelyet a hagyomány szerint 

Jézus is végig járt, mikor Pilátus elé vitték.  
 

 
 

 Este 6 órakor kezdődött a szentmise 

Mindszenty József bíboros emlékére. A Vatikáni 

rádió így tudósított az eseményről:  

„Mindszenty József bíboros halálának 42. 

évfordulója alkalmából május 4-én, csütörtökön 

18 órakor olasz nyelvű szentmisét tartottak 

egykori címtemplomában, a római Santo Stefano 

Rotondo bazilikában. A szentmisét Gianfranco 

Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának 

elnöke mutatta be Angelo Acerbi érsek, egykori 

magyarországi apostoli nuncius és mintegy 

harminc pap koncelebrációjával. Köztük volt 

Vincenzo Criscuolo kapucinus atya, a 

Szenttéavatási Kongregáció főrelátora.                 

A szentmise liturgikus szolgálatát a római Német - 

Magyar Pápai Kollégium növendékei látták el, 

akiket a kollégium rektora, P. Stefan Dartmannn 

jezsuita képviselt. A szentmisén a kecskeméti társ-

székesegyház Benedictus kórusa és a Lakó Sándor 

kamarazenekar működött közre Liszt Ferenc és 

Bach művek tolmácsolásával. Habsburg 

Lotharingiai Eduárd szentszéki nagykövet mellett 

számos római nagykövet és követségi képviselő 

vett részt a római magyar kolónia tagjai mellett.” 

 Pénteki napunkon a Jóisten áldásával 

elindultunk vissza kishazánkba teli sok-sok szép 

emlékkel és imádsággal. Hazafelé látogatást 

tettünk Assisibe, ami óriási öröm volt számomra. 

Elzarándokolhattam az Angyalos boldogasszony, 

vagy más néven a Porciunkula-kápolnába, továbbá 

a Szent Ferenc bazilikába, és legszebb emlékeim 

közt őrzöm azt a néhány csendes percet, amit 

Assisi Szent Klára sírjánál tölthettem imádsággal.  

 Mérhetetlenül hálás vagyok az Úrnak ezért 

a sok kegyelemért, amivel minket elárasztott 

Rómában, hogy végig velünk volt az úton, és 

megőrzött minket ép testben, feltöltődött lélekkel. 

Szabó Klára Bernadett 
 

 

MAJÁLIS 
 

Jó hangulatban telt el a május elseje a Ferences 

Hagyományokért Egyesület tagjai és a vendégek 

számára a városi majálison. Két bográcsban, 60 

személyre főtt a finom ebéd, amely zúzapörkölt 

volt krumplival. A délutánt beszélgetéssel, 

zeneszó melletti nótázással töltötték a résztvevők.  

Köszönjük a segítők és a támogatók fáradozását és 

adományait, amelyek nélkül nem jöhetett volna 

létre a rendezvényünk. 
 

 
 

 
 

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 
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Kedves Gyerekek! 
 

Június közepén kicsöngettek az iskolákban, és 

elkezdődött a vakáció. A szünidőre sok-sok 

örömteli élményt, jó pihenést és szép nyarat 

kívánunk nektek! 
 

CSUKÁS ISTVÁN: TANÉVZÁRÓ 
 

Félre irka, sutba táska,  

vidám szemünk ne is lássa,  

vigyük gyorsan a padlásra,  

őszig legyen ott lakása. 
 

Elő sárkány, elő labda,  

szállj az égnél magasabbra.  

Gyere, állj be a csapatba,  

estig ne is hagyjuk abba. 
 

Vár a víz és vár a partja,  

vár a nyári rét, a tarka,  

szívünk boldog, bőrünk barna,  

ki erre fut, ki meg arra. 
 

Félre irka, félre táska,  

vidám szemünk ne is lássa,  

vigyük gyorsan a padlásra,  

őszig legyen ott lakása. 
 

NYÁRI FEJTÖRŐ 
 

Az intarzia nevű nyelvi játék lényege, hogy egy 

nevet találsz beágyazva egy értelmes mondatban. 
 

a) Írd a pontozott vonalra az elbújt település 

nevét! 
 

HIHETETLEN TITOK. 

................................................................................. 

KI MEGY ŐRKÖDNI? 

................................................................................. 

HOVÁ CIPELED? 

................................................................................. 

KÓPÉ CSAVARGÓ. 

................................................................................. 

LAZÁN KAVARD ÖSSZE! 

................................................................................. 

b) Írd a pontozott vonalra az elbújt keresztnevet! 
 

ÓCSKA TAKARÓ. 

................................................................................. 

VÍZBEN OLDÓDÓ RAGASZTÓ. 

................................................................................. 

SZEBBÉ LAPÍTSD ÖSSZE! 

................................................................................. 

HÚZD LE A KANAPÉ TERÍTŐJÉT! 

................................................................................. 

KERESTE RÉZMOZSARÁT. 

................................................................................. 

HARAGSZOL GALAMBOM? 

……………………………………………………. 
 

c) Írd a pontozott vonalra az elbújt híres ember 

nevét! 
 

BADAR ANYJÁN OSTOR CSATTOG. 

…………................................................................. 
 

ÖNT EGY ÉGI KAR INTI, FRIGYE 

SIKERÜLNI FOG. 

……………………………………………………. 
 

GYEREKSZÁJ 
 

 
 

Anyuka gyorsabb sétára noszogatja kicsi fiát, mire 

az mentegetőzni kezd:  

- Már olyan gyorsan szedem a lábamat, ahogy 

csak a torkomon kifér! 
 

Anyuka mérgesen förmed rá a kisfiára, aki 

kérdezés és engedély nélkül kinyitotta a kólás 

üveget. 

- Miért nyitottad ki? 

- Nem én voltam… Kidugult! 
 

„Tudod anya, kibe vagyok szerelmes? Tégedbe!” 
 

Alkudozás az esti elalvással kapcsolatban: 

- Este majd itt fogok aludni veletek! Kölcsön 

jövök hozzátok!  
 

„Nem értem, miért haragszik rám annyira Anya, 

hogy összetörtem a vázát. Úgyis már öreg volt, 

meg kínai, és nem is a miénk.” 
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A LEGNAGYOBB KINCS 
 

Nem olyan régen szűk körben ültük meg a 75. 

születésnapomat, s fiam a következő mesével 

derített fel:  

Felesége fáradtan jött haza az egyetemről, ahol 

tanít, nehéz napja volt. Kérte férjét, hogy foglalja 

le egy-két órára a gyerekeket. Kicsit aludna... (De 

ne engedje tévézni őket!) Öt gyerek van, kettő 

még fiatalka (5-7 évesek). Gyorsan kitalált hát egy 

játékot. Kincskeresés volt. „Feladatlapot” rajzolt 

nekik, amely különböző helyszíneken elrejtett 

utasításokkal vezette tovább-tovább  a gyerekeket. 

Addig a dolgozószobájában, mint „bölcs guru”, a 

számítógépénél ült, s próbált közben valami 

hasznosat csinálni. Bejöttek egy rövid idő múlva a 

kicsik, elboldogultak nagy izgalommal a 

jelzésekkel. A dolgozószoba fotelja alatt volt 

elrejtve a „kincs”. A gyerekek meg is találták a 

helyszínt, de a fotelban nem volt semmi. A „bölcs 

guru”  vontatott hangon mondta: - Jóóól 

megnéztétek? Alatta is?? - Hú, rikkantott a fürge 

kislány, megvan, itt van két csoki Mikulás!            

- Mááás nincs ott? - kérdi a guru. - Valami papíros 

van még. - mondja a kislány. - Olvasd fel, Micike! 

A kis másodikos elolvassa, ami rá van írva: 

„A legnagyobb kincs az, ha van egy családod...” 

Dr. Botos Katalin 

SOPRON CSERKÉSZ SZEMMEL 
 

 
 

A május 1-i hosszú hétvége alkalmából 

cserkészcsapatunk felnőtt tagjai egy közös 

hétvégét töltöttek el a hűség városában. Az indulás 

április 28-án, pénteken délután volt. A többség 

Csongrádról indult, azonban voltak, akik 

Budapestről vagy Szegedről csatlakoztak hozzánk.  

 Az első nap délutánja a megérkezésről 

szólt, birtokba vettük a kollégiumi szobáinkat, 

kipakoltunk, megpihentünk és rövidesen indultunk 

egy rövidebb túrára a városba. Megtekintettük a 

főteret, a Tűztornyot, majd egy étterembe tértünk 

be, ahol helyi borokat kóstoltunk zsíros kenyér 

kíséretében.  

 A második napunk hosszabbnak ígérkezett, 

ugyanis egy 13 km-es túrát tettünk meg, ezzel 

megtekintve az összes kilátót, amely Sopron 

környékén található. Mivel az útvonal hosszúnak 

bizonyult, kénytelenek voltunk rövidíteni, de így 

is azt mondhatom, hogy tartalmas túrában volt 

részünk. Ezt követően egy igazi, hagyományos 

disznótoros vacsorán vettünk részt. A vacsora után 

úgy határoztunk, hogy egy kis testmozgással le 

kellene vezetni a finom estebédet, így akikben 

még maradt elég energia, bowlingoztunk egyet 

közösen.  

 Vasárnap szentmisén vettünk részt, majd 

délelőtt várost néztünk, délután pedig Nagycenkre 

látogattunk el. Körbejártuk a Széchenyi kastélyt, 

és koszorút helyeztünk el Széchenyi szobránál. 

Este még volt bennünk lelkesedés, így ismét 

elmentünk bowlingozni.  

 Hétfőn már hazafelé tartottunk, de 

útközben megálltunk Fertődön az Eszterházy 

kastélynál, majd a tónál megebédeltünk és 

mindenki elindult haza.                Kormányos Judit 
 

Keressen minket Facebookon is! 
Még több információért és fotóért látogasson el a „Szent 
József Plébánia” és a „Csongrádi Ferences 
Hagyományokért Egyesület” oldalára! 
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HÁZASSÁGKÖTÉS  
 

2017. május 13., Bokros 

Demeter Noémi és Pintér Mátyás 
 

2017. június 3. 

 
Boháti Dóra és Németh Róbert 

 

KERESZTELÉS  
 

2017. április 30., Bokros 

Tar Zalán 
 

2017. május 7. 

 
Tropa Ádám Zoltán 

 

2017. május 28. 

 
Piroska Milán Krisztián  és   

Piroska Nikolasz Richárd 
 

2017. május 28. 

Bosznay Dávid Szabolcs  és   

Bosznay Emília Elizabet  és   

Bosznay Gergő  és   

Pigler Tamara 
 

2017. június 17. 

 
Pirosca Zsolt 

 

2017. június 18. 

 
Hajdú Izabella Rita 
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2017. június 25. 

 
Tóth-Viglási Anna  és   

Tóth-Viglási Gergely 
 

 

SZENTMISE AZ ORBÁN SZOBORNÁL 
 

 
 

Május 27-én, szombaton 10 órakor kezdődött a 

szentmise a szőlők közti Szent Orbán szobornál.  

A napsütéses időben szép számmal gyűltek össze 

a hívek Csongrádról és Bokrosról. A szentmisét 

Topsi Bálint plébános atya mutatta be az 

egybegyűlteknek. A prédikációjában meg-

emlékezett a Szentről, a bor és az ember 

kapcsolatáról, a borfogyasztás kultúrájáról és 

végül megáldotta a mise utáni fogyasztásra 

felajánlott termelői bort.  

A szertartás utáni kötetlen beszélgetésekben szóba 

került a szépségében egyedülálló kereszt, szobor 

és szoborfülkés oszlop együttes felújításának 

szükségessége. Az itt szolgáló harang a 

haranglábbal együtt 1982-ben a Szent József 

templom kertjébe lett beszállítva biztonsági 

okokból. Az 1856-ban állított Szent Orbán szobor 

bal keze le van törve, az 1893-ban állított kereszt 

talapzatáról lemállott a vakolat, az egy évvel 

később, 1894-ben épített Lourdesi szoborfülkés 

oszlop van a legrosszabb állapotban: a téglából 

készült építmény romos állagú.  

Az 1950-ig búcsújáró helyként ismert 

szoborkörnyezet ez alkalomra ismét megszépült 

gondos kezek munkájától. A 2005. májusi Orbán 

nap óta ismét évente rendszeresen megtartott 

szabadtéri szentmisékre rendre elzarándokolnak a 

hívek, van, aki az ország távolabbi vidékéről jön 

erre az alkalomra.                               Révész József 
 

 

ELHUNYTJAINK 
 

+Dávid Jánosné szül: Kódor Margit 

+Donka János 

+Bucsi Sándorné szül: Varga Dudás Ilona 

+Késmárki Józsefné szül: Máté Katalin 

+Hajdú Mihályné szül: Kocsis Erzsébet 

+Cseh József 

+Zsíros Istvánné szül: Ürmös Margit 

+Száraz Ferencné szül: Galambosi Mária 

+Szepesi István 

+Sütő Józsefné szül: Ürmös Ilona 

+Megyeri István 

+Sebestyén István 

+Nyiki Katalin 

+Török Sándorné szül: Táborosi Erzsébet Ilona 

+Kapus László 

+Czombos Lajos 

+Szabó Istvánné szül: Busa Rozália 

+Füzesi Ferenc 

+Hajdú Pálné szül: Varga Mária 

+Kelemen János 

+Hajdú Pál 

+Makai Józsefné szül: Gácsi Matild 

+özv. Kádár Mihályné szül: Gutpintér Erzsébet 

+Szántai András 

+Pázmány Magdolna 

+Palatinus Pálné szül: Veres Margit 

+Pitrik Andrásné szül: Donka Margit 
 

   
 

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

Nyugodjanak békében. Amen. 
 

 

 

 

A CSONGRÁDI 

BÁRDOS-HALMON 

ÁLLÓ VASKERESZT 

 

 
fotó: Révész Gábor 
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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: 18.00,  Vasárnap: 10.00 és 18.00. 

 Szent Rókus templom: Szombat:  18.00 óra. 

 Bokros, Szent László templom: Vasárnap:  15.00 óra. 

 Felgyő, Szent István templom: Vasárnap:  11.30 óra. 
 

 

FERENCES CSALÁDI NAP 
 

Szeptember 16-án, szombaton a Piroskavárosi 

Általános Iskolával közösen tartjuk meg a 

hagyományos családi napot. Az idén lesz ugyanis 90 

éve annak, hogy 1927-ben az iskola felépült. 

Zárdaiskolaként - neve Gróf Károlyi Sándor Római 

Katolikus Elemi Leányiskola volt - apácák kezdték el a 

tanító-nevelő munkát. Erre emlékezve délelőtt ünnepi 

szentmise lesz a Szent József templomban, majd az 

iskola megáldását követően emlékműsort mutatnak be 

a tanulók. A közösen elfogyasztott bográcsos ebéd után 

gyermekfoglalkozások következnek, este pedig 

templomkerti szalonnasütéssel fejeződik be a nap. A 

részletes programokat a későbbiekben kihelyezett 

plakátokon olvashatják. Szeretettel várunk mindenkit a 

családi napra! 

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 
 

 

LELKIGYAKORLAT 
 

 
 

Április 7-én és 8-án az esti szentmisék keretében 

húsvéti lelkigyakorlatot tartott Moldván Tibor szikszói 

görögkatolikus parókus. 
 

 

A Szent József templom, Porciunkula búcsúja július 

30-án, 8.30 órakor lesz. 
 

 

A Nagyboldogasszony templom búcsúja augusztus 

13-án, 10.00 órakor lesz. 
 

 

A Szent Rókus templom búcsúja augusztus 19-én, 

18.00 órakor lesz. 
 

 

A Felgyői, Szent István templom búcsúja augusztus 

20-án, 11.30 órakor lesz. 
 

 

Jézus Szíve imaóra minden hónap első csütörtökén 

16.00 órától a Szent József templomban. 
 

 

Gitáros Szentségimádás minden hónap második 

szerdáján, az esti szentmise után 17.30 órától a Szent 

József templomban. 
 

 

CSERKÉSZET 
 

Szeretettel vár tagjai sorába a Szent József Plébánián is 

működő 553. sz. Szent Imre herceg cserkészcsapat. 

A foglalkozások ősszel folytatódnak! Légy Résen! 
 

 

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 októberben 

jelenik meg. Kérjük, hogy a közlésre szánt írásaikat 

szeptember 30-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. 

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 
 

53. szám 


