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90 ÉVES 
A SZENT JÓZSEF-TEMPLOM 

 

A június 21-én megtartott jubileumi ünnepi 

szentmisét Topsi Bálint plébános, Kovács János 

atya és Balogh Ottó papnövendék mutatta be. A 

korabeli eseményeket Révész József, az 

egyházközség világi elnöke elevenítette fel. 
 

 
 

„Kilencven évvel ezelőtt, 1930. június 15-én Szent 

József oltalma tiszteletére szentelte fel Csongrád 

Piroskaváros városrészében épült templomunkat 

dr. Hanauer Árpád István váci megyéspüspök. 

A városrész Piroska István községi bíróról 

kapta a nevét, aki 1894-ben házhelyeket osztott ki 

saját földjéből az akkori nevén Keselyes dűlő 

területén. A város földnélküli napszámos és 

cselédnépe, kubikosok tömege kezdett ezen a 

környéken lakhelyet építeni. A városközponttól 

távol eső Piroskavárosban azonban nem volt iskola. 

Ezért Nagykárolyi gróf Károlyi Sándor és felesége 

Göncruszkai gróf Korniss Klarissze 1906-ban 

alapítványt hoztak létre, amelyben lefektették, 

hogy Csongrádon apácák által vezetett leánynevelő 

iskola működjön. A nemes szándék végrehajtása  

halasztódott, az erre az alkalomra adományozott 

törzstőke leértékelődött, a felajánlott épület állaga 

leromlott. A fordulatot Szedlacsek István plébános 

1919-es Csongrádra helyezése hozta meg, aki 

belátta, hogy a városrésznek zárdaiskolára és 

templomra van szüksége. Ennek érdekében 1923 

őszén megalakult a „Piroskavárosi Zárda- és 

Templomépítő Bizottság”, melynek feladata volt az 

építkezés anyagi alapjainak biztosítása. Ez időben a 

váci püspök is célul tűzte ki a nagylétszámú 

plébániák megosztását, és új templomok építését 

szorgalmazta. Nagy áldozatok árán 

megteremtődtek a feltételek az építkezés 

elkezdéséhez, amely 1927 tavaszán indult. Még ez 

év decemberére elkészült az iskola, és 1928 őszére 

befejeződött a templom építése.  
 

 
 

A templom berendezési tárgyait, az ajtókat, az 

ablakokat, az oltárt, a szószéket, a harangokat, a 

padokat, a kegyszereket Szedlacsek István 

plébános által felkért személyek adományozták. 

 A szentelési ünnepség óriási tömeg 

jelenlétében történt. A körmenet a Nagytemplomtól 

indult az új templomhoz, ahol az első szentmisét és 

szentbeszédet a templomszentelést végző Hanauer 

püspök mondta. 

Megjelent és beszédet mondott gróf Klebelsberg 

Kunó kultuszminiszter.  
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A kezdeti időben a Nagytemplom papjai 
jártak ki liturgikus szolgálatot végezni. Szedlacsek 
István a Szent Ferenc Rendjének szerzeteseit látta 
legalkalmasabbnak Piroskaváros népének lelki 
szolgálatára. A ferences kolostor felépítéséhez 
felkérte özvegy Faragó Antalné Bagi Ágnest, aki 
elvállalta az építkezés anyagi támogatását. 

A kolostor építése 1936 tavaszán indult, és 
szeptemberben már beköltözhettek a szerzetesek. 
Egyházhatósági végzéssel november 6-án 
megalapult a csongrádi Szent József Plébánia, és 
elkezdte önálló működését. Templomunk ekkor 
plébániai templommá minősült. A váci püspök a 
szolgálatot a ferences szerzetesekre bízta, és az ő 
csongrádi konventjük plébánosi jogát a gvárdián 
(szerzetesrendi házfőnök) gyakorolta. Ekkor 
kezdődött a plébániai anyakönyvezés. 
Lelkipásztori szolgálatukat 1950 júniusáig, a 
szerzetesrendeket feloszlató állami intézkedésig 
végezhették a „barátok”. Azóta a plébániánkat a 
mai napig is megyés papok vezetik. 

 

 
 

A közelmúlt jelentős változásai a következők: 
1993-ban pápai rendelkezésre a Váci Egyházme-
gyéből a Szeged-Csanádi Egyházmegyébe lettünk 
átcsatolva. 2005 év augusztusától a Szeged-
Csanádi püspök a Nagyboldogasszony-templom 
mindenkori plébánosát nevezte ki határozatlan 
időre a Szent József Plébánia és a bokrosi Szent 
László fília vezetésére. Örömünkre szolgál, hogy 
Topsi Bálint plébános atya felkérésére 2015 
pünkösdje óta Kovács János atya szolgál 
Piroskavárosban, sőt az utóbbi időben már Túri-
Kiss István atya is. 

A kilencven év eseményeinek a történetét 
városunk lakói ismerhetik saját életük részeként, 
vagy szülők, nagyszülők elbeszéléseiből. Mégis 
fontos ilyen ünnepi alkalmat felhasználni az 
emlékezés, a tisztelet és a hála kifejezésére és azért 
is, hogy ez a szép kistemplom hívő közössége tudja 
a múltat, és betérve imáin keresztül együtt legyen a 
Jóistennel.” 

40 ÉVE A PAPI PÁLYÁN 
 

Kovács János atyát pappá szentelésének 40. 

évfordulóján Révész József, az egyházközség világi 

elnöke köszöntötte. 
 

 
 

„Kedves János atya! 
 

Napra pontosan negyven éve, 1980. június 21-én ft. 

Marosi Izidor püspök atya pappá szentelt nyolc 

diakónus testvérrel együtt a Váci Székesegyházban. 

Első kinevezett állomáshelyed Csongrád, 

Nagyboldogasszony Plébánia volt. Utána jöttek a 

kápláni évek: Kiskunhalas, Budapest-Sashalom, 

Szolnok. Néhány hónapra 1985-ben újból 

Csongrádra kerültél kinevezésre káplánként, de 

már hozzánk a Szent József Plébániára, majd 

Hatvan, Kiskunfélegyháza következett. Átkerültél 

a Kalocsai Főegyházmegyébe, ahol Kecelen, 

Dunaszentbenedeken, Dunapatajon és Géderlakon 

plébánosként szolgáltál. 

A kalocsai érsek 1994-ben adott át a 

Honvédelmi Minisztériumnak tábori lelkészi 

szolgálatra. A Honvédelmi Miniszter a Szolnoki 

Repülőtiszti Főiskolára és Reptérre nevezett ki 

alezredesi rendfokozattal helyőrségi lelkésznek. 

1996. január végén a horvátországi Okucani 

NATO-bázisra lettél vezényelve. A külszolgálat 

kapcsán még háborús övezetbe is kerültél. A 

honvédségtől 2002-ben alezredesi rendfokozattal 

nyugállományba helyeztek. 

Közben részt vettél magyar katonáinkkal a 

lourdesi katonai zarándoklatokon, ill. 1997-ben 

Párizsban a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón is. 

Ezeket megelőzően 1994-ben Pongrátz 

Gergelynek, a volt 1956-os Corvin közi felkelés 

parancsnokának felkérésére munkát-küldetést 

vállaltál a kiskunmajsai ’56-os Múzeum 

megépítésében, ahol 2002-ben a kápolna 

felszentelésében is tevékeny szereped volt. 
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2007 decemberében az Amerikai Egyesült 

Államokba szólt a meghívásod, ahol 2008 

húsvétjáig voltál a Chicagói Szent István Magyar 

Templom kisegítő lelkésze. Még három 

alkalommal vállaltál amerikai lelkészi szolgálatot 

fél éves kinttartózkodással, ahonnan 2013. április 

végén jöttél haza. Másfél évig voltál a Szolnoki 

Esperesi Kerületben Tiszaföldváron, Martfűn 

kisegítő lelkész. 

Papi hívatásod gyakorlása többször szólított 

Piroskavárosba is helyettesíteni, vagy meghívott 

vendégpapként találkozhattunk veled. Mindig nagy 

szeretettel jöttél, mi pedig nagy szeretettel 

fogadtunk. Eljött 2015 tavasza, amikor Bálint atya 

hívására már nyugdíjasként elvállaltad a csongrádi 

szolgálatot, immár mondhatjuk tartósan. Én úgy 

érzem hazajöttél. Jó papként az elmúlt öt évben 

tudatosan törekedtél arra, hogy amit az Egyház 

kívánt tőled, azt maradéktalanul teljesítsd, és 

Istennek szolgálj mindannyiunk megelégedésére és 

örömére. Ez idő alatt, minden erőddel igyekeztél 

jobbá tenni nem csak a kézzel fogható és látható 

dolgokat, hanem hitéletünket és lelki világunkat, 

próbáltál a keresztény úton tartani bennünket. 
 

 
 

Vianney Szent János, a plébánosok védőszentje így 

ír a papságról szóló katekézisében: 

„A szentség az embert Istenhez emeli. A pap olyan 

ember, akit Isten minden hatalommal felruház. 

Elmondhatjuk, hogy minden boldogság, minden 

kegyelem, minden mennyei ajándék a pap által 

érkezik el hozzánk. A pap, nem érti meg hivatása 

nagyságát, míg el nem jut a mennybe. Ha már itt a 

földön megértené, bele is halna, de nem a 

félelembe, hanem a szeretetbe!” 

Kedves János atya, ezen a jeles ünnepen 

Isten áldjon és éltessen sokáig! A Mennyei Atya 

adjon testi-lelki erőt és jó egészséget a további 

szolgálatodhoz és életedhez!” 

„HÉT PAPOK ANYJA” 
 

Horvátnádalján (Körmend mellett) a templomkert-

ben található egy régi síremlék, amelynek felirata 

arról tanúskodik, hogy ott egy olyan édesanya 

pihen, aki hét fiút nevel fel, és mind a hét pap lett. 

A felírat a következő: „Itt Fekszik Henits Anna Hét 

Papok Nevelő Annya kik közül 4.nek édes Szülője 

3.nak pedig igaz Nevelője Megholt 1796. 31 Január 

élt 72 évet”. 

Amikor Gárdonyi Géza ellátogatott ide, nagyon 

meghatotta ennek az édesanyának az áldozata, aki 

minden fiát az Egyháznak adta. Ennek emlékére 

írta a Paizs Anna című versét: 
 

Öreganyám öreganyja:  

a neve volt Paizs Anna. 

Az ura volt gazdag juhász,   

nyáron szűrös, télen subás. 
 

Mikor jött az első fia,  

szólt: "Legyen az Isten fia,  

első bárány, édes párom!"  

"Hát legyen pap, én nem bánom." 
 

Jött a másik: vézna, gyenge.  

Szentelt vízzel nevelgette.  

"Istenem csak ezt meghagyjad,  

inkább ezt is adom papnak!" 
 

A harmadik: jó tanuló, 

labda helyett könyvet bujó. 

"No, parasztnak nem született!"  

Mikor felnőtt, ez is pap lett. 
 

Negyedik: jött szőke hajjal.  

Ájtatos volt, mint az angyal.  

Mikor játszott, misét játszott.  

Hogy pap lesz, előre látszott. 
 

S jött a módos juhász-házba  

még három kis rokon-árva.  

Mit szólna a falu nyelve, 

ha ezekből paraszt lenne! 
 

Mikor meghalt Paizs Anna,  

hét fiatal pap siratta, 

s heten mondtak misét érte.  

Fel is jutott a mennyégbe. 
 

A történet valós tényeken alapul, korabeli 

anyakönyvekben kutatva megtalálták a szülők, 

valamint az édes- és nevelt fiúk adatait. 

Minden tiszteletet megérdemel Henits Anna és 

azok az édesanyák, akik segítik a papi hivatás felé 

fiaikat.                                  forrás: www.keresztenyelet.hu 
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„MÁRIÁT DÍCSÉRNI, HIVEK 

JÖJJETEK!”  
 

A Nagyboldogasszony-templom búcsúját augusztus 

16-án, vasárnap tartották. A szentmise ünnepi 

szónoka dr. Kasuba Róbert pitvarosi plébános volt, 

aki 2005-2006-ban káplánként szolgált 

városunkban. Prédikációjából idézünk néhány 

gondolatot az alábbiakban: 
 

Égi Édesanyánk születésnapja van. Azt ünnepeljük, 

hogy Szűz Mária testestül-lelkestül megdicsőült a 

Mennyben. Mária az örök dicsőségbe egész 

személyében lépett be. Megmutatja számunkra, 

hogy mi az a feltámadás. Ránk is a Mennyország 

dicsősége vár, ha vállaljuk a földi élet nehézségeit. 

Ez hitünknek, reményünknek az alapja.  
 

 
 

Milyen kijelentések hangzanak el Máriáról? Ő az 

Isten Édesanyja. Személyes bűnöktől mentes. 

Halála után felvétetett a mennybe, mert nem 

érintette az ősbűn. Kiváló vallásos tisztelet illeti 

meg mindazért, amit vállalt, és amivé lett. Milyen 

sok esetben hívják segítségül az emberek betegség, 

veszedelem, gyász idején. De a boldogságban is 

meg lehet szólítani. Nem véletlenül lett a templom 

védőszentje. Kegyelemmel teljes, különleges 

személy, akihez mindig fordulhatnak az emberek: 

„Mária mindig segít, minden időben.”   

 

Élete erről szólt: megszólíttatott, 

meghallgatta és válaszolt erre a hívó szóra. 

Megértette, hogy Isten milyen nagy feladatra hívta, 

ő legyen Jézus édesanyja. 

Ha Istent követni akarjuk, határozottnak 

kell lennünk, mint Mária. Legyen úgy, ahogy Isten 

akarja. Aki sokat töpreng, nem jut döntésre. 

Mondjunk nemet arra, ami vallásos életünkben nem 

fontos, és igent Isten szavára, így igyekezzünk a 

Mennyország felé. Isten akaratát elfogadni és 

követni jó dolog. 

Szent István királyunk Mária pártfogásába ajánlotta 

az országot. Boldogságos Szűz Mária abban erősít 

meg minket, hogy az ő általa elénk tárt hitet 

választjuk egész életünkben. 
 

 

REGNUM MARIANUM:  

MÁRIA KIRÁLYSÁGA 
 

Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta 

koronáját és országát. Felajánlása óta a Magyarok 

Nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. 

Az országfelajánlás 1038. augusztus 14-én történt, 

Nagyboldogasszony ünnepén. A Hartvik püspöktől 

származó legendában így olvashatunk erről: 
 

„Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom 

díjára érdemesen, láz vette le lábáról [a királyt], s 

mikor már nem volt kétséges halálának hamari 

napja, előszólította a püspököket és palotájának 

Krisztus nevét dicsőítő nagyjait; először 

megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette 

királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék 

meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az 

igazságot szeressék, az égi szeretet láncait 

kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az 

alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt a  
 

 
 

kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek.  E 

szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve 

így kiáltott fel: »Ég királynője, e világ jeles 

újjászerzője, végső könyörgéseimben a 

szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az 

országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra 

bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet 

kezedbe ajánlom.« (Vö. Zsolt 31,6)” 
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„MAGYAROK ÉKE, SZÉP 

TISZTESSÉGE, IMÁDKOZZÁL 

ÉRTÜNK, SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY!” 
 

Június 28-án tartották Bokroson a Szent László 

búcsút. A szentmisét Topsi Bálint plébános mutatta 

be, az ünnepi szónok Balogh Ottó végzős 

papnövendék volt. 
 

 
 

- Közel ezer év telt el László király uralkodása óta. 

Mi az oka annak, hogy ennyi év után még 

emlékezünk rá? Mitől hiteles az ő élete? Miben 

rejlik a titok, hogy ma is követendő példa 

számunkra? – tette fel a kérdéseket Ottó atya. 
 

 
 

- Keresztényi és uralkodói erények nála együtt 

jártak. – folytatta. Olyan értékeket közvetít 

számunkra, melyeknek híján vagyunk. Prohászka 

Ottokár püspök írta: „A magyar eszmény Lászlóban 

lett kereszténnyé és szentté. Szent László nem tanít; 

ő nem apostol; de ő küzd, harcol s győz a 

kereszténységért. Ez az a férfiú, ki alatt 

Magyarország végleg kivívta függetlenségét s belső 

békéjét, ki alatt nagyot haladt polgári s egyházi 

szervezkedéseiben, s hatalommá vált kelet 

Európában… Erőteljes, dicsőséges nemzetek a 

vallásosság s a tiszta, szigorú erkölcs életét élik; 

erejüket onnan merítik; szemeiket odafüggesztik, 

bajaikra gyógyfüvet ott keresnek. Tegyük nemzetivé 

a keresztény erkölcsöt, azt a szigorú, tiszta 

erkölcsöt, melyet Szent László élt s törvényeiben 

védett; természetesen nem a betű, hanem a szellem 

szerint. Tartsuk meg a népnek életében érvényesülő 

szent hitet; legyen a vallásosság nemzeti jellegünk. 

Gyomláljuk, szántsuk, műveljük Szent László 

példájára az élet ez elhanyagolt mezejét.” 

Épüljünk erényeiből, tegyünk tanúságot a világban 

hitünkről! Szent László király, légy közbenjárónk, 

könyörögj érettünk! 
 

 

ÖSSZETARTOZÁSUNK TÜZE 
 

Szent István király ezeresztendős keresztény 

államiságát a Kárpát-medencében Trianonnál pont 

egy évszázada zúzták szét, feldarabolva az 

országot. Tíz évvel ezelőtt az Országgyűlés a kettős 

állampolgárságról szóló törvényben az elcsatolt 

területeken élő és a világban szétszóródott 

magyarokat közjogi értelemben is a nemzet 

részévé, június 4-ét pedig a Nemzeti Összetartozás 

Emléknapjává tette. 
 

 
 

Mindezekre emlékezve 2020. június 4-én 20 óra 20 

perckor mindenütt a világon, ahol magyar emberek 

élnek, fellobbant az Összetartozás Tüze, ezzel is 

megmutatva a magyarság összetartozását. Az 

esemény ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar 

Cserkészszövetség volt. Cserkészeink szervező 

munkájának köszönhetően egyházközségünk is 

csatlakozott ehhez az eseményhez, melyre a Szent 

József-templom kertjében került sor. A máglya 

meggyújtása, a Himnusz eléneklése, majd közös 

ima után Losoncziné Szentandrási Erzsébet tanárnő 

megemlékező szavait hallgatták meg a jelenlévők. 

A meghatóan szép esemény imával és közös 

énekléssel fejeződött be. 
Az oldalakat összeállította: Túriné Nádudvari Mária 
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PAPSZENTELÉS 

A SZEGEDI DÓMBAN 
 

Lélekemelő élményben volt része annak a nyolc 

Ferences Egyesületi társunknak, akik részesei 

lehettek a 2020. július 25-én, szombaton 10 órakor 

a Szegedi Székesegyházban megtartott 

papszentelésnek. 
 

 
 

Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök pappá 

szentelte Nnadi Omyedikacshi Benjamin, Balogh 

Ottó és Amanso Brendan Chika diakónusokat. 

Külön örömünkre szolgált, hogy az utóbbiak 

Csongrádon is teljesítettek gyakorlati szolgálatot. 

A Dóm magasztos környezetében megismerhettük 

azt az életutat, ami a jelen naphoz vezette Őket. 

Megtudhattuk hogyan kaptak meghívást és találtak 

rá életfeladatukra. Ahogyan Balogh Ottó 

fogalmazott „… most sem értem, miért pont engem, 

méltatlan embert választott Isten erre a nagy 

hivatásra? Bízom a kegyelmében és abban, hogy ha 

meghívott, annak egészen biztos nyomós oka van.” 

(Magyar Kurir) 

Kiss-Rigó László püspök az ünnepi szentmisén 

párhuzamot vont az aznapi evangélium és a papi 

hivatás között. Jézus tanítása szerint: „Aki 

közületek a legnagyobb akar lenni, az mindenki 

szolgája legyen.” Kiemelte, hogy papi 

szolgálatukban Jézus útmutatása szerint keressék a 

boldogságot. 

A püspöki homíliát követően a jelöltek kifejezték 

elkötelezettségüket és a püspök elé térdelve 

engedelmességet fogadtak. A Mindenszentek 

litániájának éneklése alatt arcra borulva fejezték ki 

feltétel nélküli odaadásukat Istennek. 

A felszentelő ima után megtörtént a kazulába való 

öltözés, majd a püspök krizmával kente meg a 

tenyerüket. Életre szóló szolgálatot fogadtak. 

Kívánjuk, hogy kijelölt feladatukat, a szeretet 

szolgálatát, Isten áldása kísérje! 
Földesiné Csányi Anna (fotó: Magyar Kurír) 

KÉPVISELŐTESTÜLET VÁLASZTÁSA 
 

Egyházközségünk képviselőtestületének ötéves 

megbízatása lejárt, ezért 2019. december 

hónapban új tagság választása vált szükségessé. 
 

A testület a plébános gazdasági és lelkipásztori 

feladatainak ellátását segítő, tanácsadó, valamint a 

plébános és a hívek közötti kapcsolattartást 

előmozdító (közvetítő) szolgálatot lát el. 

Közreműködik a nem lelkipásztori feladatok 

ellátásában (rendezvények, plébániai események, 

közösségi alkalmak megszervezésében, 

lebonyolításában). A tagokat a plébániához tartozó 

hívő közösség választja meg. 

A templomunkban több héten át jelölőlapra 

lehetett felírni a javasolt hívek nevét. Ezt követte a 

szavazás, a szavazólapokat a kihelyezett urnába 

kellett bedobni. A legtöbb szavazatot kapott 

személyek lettek a testület tagjai a megyéspüspök 

jóváhagyását követően. 
 

 
 

Egyházközségünk képviselőtestületének tagjai: 

Cseri Gábor, Dékány István, dr. Gali Ida, Kecskés 

László, Pap Imre, Révész József, Sebestyén 

Krisztina, Seresné dr. Terjék Aranka, Szabó László, 

Túriné Nádudvari Mária, Vallyon Hajdú Edit és dr. 

Závogyi Zsuzsanna. 

Póttagok választása is szükséges azért, hogy 

ha valamelyik kinevezett tag nem tudja a feladatát 

betölteni, közülük lépjen a sorban következő annak 

a helyére. 

Póttagok: dr. Fekete János, Malik László, Seres 

Gábor, Szabóné Koncz Klára. 

A testület egyházi elnöke Topsi Bálint 

plébános, világi elnök a tagság titkos szavazásának 

eredményeképpen Révész József. 

Az újonnan megválasztott tagok szentmisén 

tettek ígéretet arra, hogy mindenben az 

egyházközség érdekeit fogják képviselni. 
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SZENT RÓKUS ÜNNEPE 
 

Augusztus 15-én, szombaton Szent Rókust 

ünnepeltük, az ő közbenjárását kértük ezen az estén. 

A szentmisét Topsi Bálint plébános és Köllő 

Sándor, a Szegedi Dóm káplánja mutatta be a 

gyönyörűen feldíszített templomban. Sándor atya 

2013 augusztusától egy évig káplánként 

tevékenykedett városunkban, ezért örömmel láttuk 

viszont. Szentbeszédében példaként állította elénk 

Szent Rókus alakját. 
 

A szent is ugyanolyan küzdő ember, mint mi 

magunk, de ő a küzdelmet nem adja fel. – mondta 

az atya. Sorstársunk, csak az ő életében feltűnően 

mutatkozik meg emberi nagysága. 

Szent Rókusban megvolt a bizonyosság, 

hogy Isten szereti őt. Megvolt ez a bizonyosság, 

amikor betegeket gyógyítva maga is 

megbetegedett, amikor koholt vádakkal börtönbe 

vetették, amikor öt évig ártatlanul raboskodott. 

Ebben a helyzetben is Isten akaratát kereste. 
 

 
 

Amikor felnézünk egy szentre, akkor azt mondjuk: 

ha ő meg tudta őrizni Istenhez való ragaszkodását, 

akkor mi is meg tudjuk. Azért jövünk el a búcsúra, 

mert meg akarjuk erősíteni saját hitünket. 

Ebben a járványos időszakban a világ egyik 

pillanatról a másikra leállt, és megváltozott az 

életünk. Mindezt egy szemmel nem látható vírus 

okozta. A keresztény embernek ebből tanulnia kell! 

Láttuk a bezártságban, hogy az ember sosem lesz 

mindenható, megtapasztaltuk, hogy az életünk 

törékeny. Be kell ismernünk, hogy Isten 

gondviselésére szorulunk. Bár annyi minden 

megpróbál elszakítani tőle, de mi maradjunk 

kapcsolatban vele. 

Mi a megoldás? – tette fel a kérdést az atya. 

Tervezzük újra életünket, hogy visszatérjünk az 

Isten által megjelölt helyes útra! 

KÁNTORUNK BEMUTATKOZÁSA 
 

Szijártó Barabás személyében új kántor teljesít 

szolgálatot templomunkban, akitől rövid 

bemutatkozást kértünk. 
 

 
 

1990-ben születtem Szegeden. Kiskoromtól 

kezdve nagy hatással volt rám a zene és az Egyház. 

Hamar elkezdtem zongorázni, és rendszeresen 

jártunk misére Tiszasason, ahol általános iskolai 

éveimet töltöttem. Később Kecskemétre 

költöztünk, ahol a Piarista Gimnáziumban volt 

szerencsém tanulni, itt ismertem meg Fehérvári 

Gábor tanár urat, aki az ének-zenei oktatáson túl 

kántorként is tevékenykedett. Az ő lelkiismeretes, 

pozitív példája és bátorítása nagyban hozzájárult 

ahhoz, hogy én is kántor lettem. 2016-ban 

költöztünk Csongrádra a feleségemmel és újszülött 

gyermekünkkel, aztán hamarosan még egy fővel 

gyarapodott a családunk. 

A Gál Ferenc Főiskola kántor szakán 

szereztem diplomát, és Kecskés László elődöm 

jóvoltából 2019 karácsonya óta gyakorlom is a 

szakmám, elsősorban a piroskavárosi Szent József 

és a felgyői Szent István templomokban. 

Mindenhol nagyon kedvesen fogadtak, ami 

átsegített a kezdeti nehézségeken, a családom 

támogatása szintén nélkülözhetetlen segítség 

számomra. Nagyon örülök a lehetőségnek, amit 

ezzel a feladattal kaptam és képességeimhez mérten 

igyekszem tanulni, fejlődni, hogy minél jobban 

megfeleljek az elvárásoknak. 

 

„A zene minden más művészettel ellentétben az 

időben szerveződik, a megszólalástól az 

eltűnésig tart, e kettő között feszül.” 
(Schiff András) 
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NEM ADOM FEL! 
 

Március 10-én a „Ferences esték” rendezvény-
sorozat keretében Kerekes Lászlót, a Ferences 
Világi Rend országos miniszterét és Papp 
Szabolcsot, a Nem Adom Fel Alapítvány vezető 
munkatársát láttuk vendégül a Szent József 
templomban. 
 

Kerekes László röviden ismertette a hallgatósággal 
a ferences rend történetét, melyet a 13. század első 
felében Assisi Szent Ferenc alapított. A mozgalom 
azóta is él és működik az egész világon. Hazánkban 
120-130 ezer ember tartozik ehhez a közösséghez, 
szerzetesek és családosok egyaránt, akik az 
evangelizáció mellett segítő szeretettel fordulnak a 
betegekhez, a szenvedőkhöz, a rászorulókhoz. 

 

 

Révész József világi elnök köszönti az előadókat 
 

Másik vendégünk a kerekesszéken érkező Papp 
Szabolcs volt, aki a székelyföldi Mádéfalván nőtt 
fel 4 gyermekes családban. Ötéves korában lázasan 
kapta meg a gyermekbénulás elleni védőoltást, 
melynek következtében lábai nem úgy fejlődtek, 
ahogy kellett volna. Életéről így mesélt: 
„Gyermekként sokat sírtam: miért pont én, mi 
rosszat tettem? Imádkoztam, hogy olyan lehessek, 
mint az egészséges társaim. Volt, amikor 
haragudtam a Jóistenre, hogy nem teljesíti a 
kérésemet, de azért imádkoztam tovább. Kicsi 
koromban tudtam mankóval menni, később kis 
kocsival húztak a testvéreim az iskolába. Otthon 
négykézláb közlekedtem a házban, az udvaron. 
Idegenek előtt szégyelltem ezt, akkor nem 
mutatkoztam. Szüleim egyszerű emberek, minden 
kézzel elvégezhető feladatot rám bíztak. 
Haragudtam ezért, de felnőttként rájöttem, hogy 
mennyi mindent meg tudok csinálni. Amikor lovam 
lett, lóháton bárhová elmehettem. Másokat is vittem 
kocsival, örültem, hogy pénzt kereshetek ezzel, és az 
erdőben vágott fenyő eladásával.  Húsz éves 
koromban eljöttem otthonról, mert nem akartam a 

szüleim nyakán élősködni. Egy év önkénteskedés 
után kerültem Szegedre. Boldog voltam, amikor az 
első fizetésemből adót vontak, hisz így már én is 
hozzá tudok járulni az állam kiadásaihoz. Az én 
problémám, hogy nem tudok járni, de mindenkinek 
van valamilyen nehézsége az életben. Mindig ott 
van előttem az a szemlélet, hogy nem szabad 
feladni!”  

 

 
 

A Nem Adom Fel Alapítvány sokszínű 
tevékenységéről is hallhattunk beszámolót Papp 
Szabolcstól, aki teljes életet él feleségével és négy 
gyermekével. A mosolygós, közvetlen, óriási lelki 
erővel rendelkező fiatalember pozitív 
életszemlélete követendő példa lehet 
mindannyiunk számára.      Túriné Nádudvari Mária 

 

 

TÁRLATLÁTOGATÁS 
 

A Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 
tagjai január 16-án közösen ellátogattak a Tari 
László Múzeumban, ahol szakszerű tárlatvezetés 
mellett megnézték a „Nagytemplom 250” című 
kiállítást.  

 

 
 

A tárlatról a 2019. karácsonyi lapszámunkban 
részletesen beszámoltunk. 
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MEGÁLLNI TILOS? 
 

A koronavírus miatti kavargó gondolatainkat 

igyekszik a helyes útra terelni dr. Serfőző Levente 

szegedi oktatási püspöki helynök atya facebookra 

írt bejegyzésével. 
 

Minden a koronavírusról szól, ez ömlik rám a 

médiából, a beszélgetésekben, és a csendes utcák is 

a világban uralkodó feszültségről árulkodnak. Jézus 

azt mondja „de köztetek ne így legyen!”     A 

világban félelem van, de bennünk maradjon meg a 

szabadság, a józanság és az egymás iránt érzett 

szeretet-felelősség. Azért vagyok felelős, mert 

szeretek és nem tehetek másképp. 
 

 
 

 Ezekben a napokban - azt mondják - több 

minden megváltozik körülöttünk, és bizonyára 

bennünk - az emberben - is sok minden átalakul. 

Ebben már benne vagyunk, fel kell készülnöd arra, 

hogy a változás kizökkent, új módon szólítja meg 

az életed. Látod milyen törékeny az ember? Egy 

szabad szemmel észrevehetetlen kórokozó 

kényszeríti térdre az emberiséget. Ez a vírus olyan, 

mint a bűn: elszakít bennünket egymástól, de olyan 

erős nem lehet, hogy elszakítson Istentől, hiszen 

térden állva nem csak küzdeni, hanem imádkozni is 

lehet. 

 Most meg kell állnunk. Most mindenkinek 

józanul, szeretettel kell gondolkodni és cselekedni. 

A világunk által kirakott „megállni tilos” tábla 

csődöt mondott. Egy legyengült immunrendszer és 

egy legyengült emberiség hogyan akar reagálni erre 

a helyzetre? Közös és személyes reakcióink sok 

mindent eldöntenek majd. Én azt tapasztalom, hogy 

Isten valamiért megállított bennünket, és történik ez 

éppen a Nagyböjt közepén. Akkor, amikor 

egyébként is a csendre vágyunk, de soha nem adatik 

meg, mert „megállni tilos”! 

 Most többet vagyunk-leszünk együtt és 

egymás mellett. A családok a megszokottnál több 

időt töltenek majd saját lakásukban. Amire nem 

volt idő korábban, azt most bátran és kreatívan 

élhetjük meg. Sokan azzal szembesülünk majd, 

hogy elfelejtettünk „mit kezdeni” a szabad-idővel! 

Milyen az, amikor nem kell elsietni otthonról? 

Nincsenek sűrűn szervezett találkozók és 

értekezletek, nem lesz edzés, nincs tánc és 

szolfézsóra. Minden társadalmi tevékenység a 

minimumra korlátozódik. Ez az idő most tényleg a 

családé lehet! Tudunk-e együtt lenni és élni 

másképp, mint eddig? Vagy maradnak a kütyük és 

a képernyő? Ne tedd! Ne félj attól, hogy beszélgess, 

játssz, olvass, zenét hallgass és sétálj egy nagyot. 

Most el kell kezdeni és keresni az események 

mélyebb értelmét, ami nem lehet egyszerűen csak a 

komfort és szokások hiánya. 

 Ne félj attól, hogy imádkozz! Most VAN rá 

idő! Most együtt vagyunk! Most nagy szükség van 

rá! 
 

 

MEGSZÍVLELENDŐ GONDOLATOK 
 

„Amikor majd a halál veszélyének (vírus) görbéje 

lefelé mutat, és életetek helyre áll, sokan 

(kormányok) kijelentik majd: Győztünk…!!! 

Kérlek, nagyon kérlek, ne térjetek vissza a 

halhatatlanság biztos tudatához! 

Ne öltsétek magatokra újra a törhetetlenség, 

rendíthetetlenség, legyőzhetetlenség ember 

öltönyét!!!! 

Ne felejtsétek el, amit a bajban éreztetek. 

Kérlek, legyetek érzékenyek örökre! 

Folytassátok az éneklést az erkélyeken, tapsoljátok 

meg továbbra is a takarítónőket, az eladókat, az 

édesanyákat!! 

Ne felejtsétek majd el, hogy csak emberek vagytok, 

hogy törékenyek vagytok, hogy végesek vagytok. És 

óvjátok az életet, a világot, minden élőlényt 

halálotok napjáig, úgy, mintha tanultatok volna 

ebből valamit.”                               (Juls Heme Aquí) 
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„TE DEUM” CÍMŰ TŰZZOMÁNC 

KIÁLLÍTÁS 
 

Stekly Zsuzsa, bonyhádi zománcműves munkáiból 

nyílt kiállítás március 3-án a Csemegi Károly 

Könyvtárban. A tárlatot Bodorné Ternay Sára 

hitoktató a következő szavakkal nyitotta meg: 
 

„Aki Stekly Zsuzsa zománcművész munkáit 

végignézi, rögtön rájön, hogy az alkotó a világgal 

és önmagával harmóniában élő ember, és minél 

többet megtudunk róla, ez a kép annál inkább 

megerősödik bennünk. Egy helyen így vall 

magáról: - Én játszani szeretnék a vonalakkal, 

feloldani a merev korlátokat. Megragadni, 

megörökíteni a pillanat szépségét, egy mozdulatot, 

egy bájos nőt, vagy a virág lelkét úgy, hogy a 

képeimből béke, szeretet és harmónia, az élet 

kiteljesedő szépsége és reménye sugározzon.  
 

 

Stekly Zsuzsa zománcművész 
 

Kisgyermekként, édesapja elvitte magával a 

munkahelyére, a bonyhádi tűzzománc gyárba, ahol 

a színes festékek illata és a tüzes kemencék 

látványa magával ragadta. Hatalmas áldás, hogy 

már ekkor tudta, merre veszi az irányt az élete.    A 

megvalósulásra azonban pár évet még várnia 

kellett. Kisiskolásként rajzversenyeket nyert, 

később reklámgrafikát tanult. Hosszú évekig 

dolgozott a Zománcgyárban dekoratőrként. Ezt 

követően munkássága egyéni útra lép, amelyben 

férje minden elképzelésében támogatja két 

gyermekével együtt… 

 …Megismerve Zsuzsa munkásságát nekem 

a Teremtés könyve jutott az eszembe, ahol az Úr a 

föld porából és a vízből megalkotja az embert, és 

beleleheli saját lelkét. Ez emeli ki az embert az 

állatvilágból, és ez adja méltóságát. Minden ember, 

aki lelke leglelkéből alkot valamit, az ebből a 

halhatatlan lélekből merít. Minden innen származó 

gondolat, szó és cselekedet az ember 

istenképűségét mutatja be. Annál is, aki ezt nem 

hiszi. Hátmég ha egy művész tudatosan Istenben él, 

mennyivel inkább magasztos dolgokat tud alkotni. 

Amikor meghallottam, hogy Zsuzsa a 

közelmúltban 

kapott egy hangos 

Bibliát, és a 

műhelyében az 

Újszövetséget 

hallgatva dogozott, 

megjelent előttem 

ez a kis műhely, 

mint szentély, ahol 

felhangzik az Úr 

szava. Az ember 

pedig megnyílik 

előtte, befogadja a 

Szentlelket, aki 

megtermékenyíti 

benne a gondolatot, és beleteszi szívét-lelkét, és 

megszületik a mű. Ennél tökéletesebb alkotói 

folyamat nincs. Ezután már automatikusan fölfakad 

a hála szívből: Te deum laudes – Téged Isten 

dicsérlek. Ez az egyik legmagasabb rendű imádság. 

Itt már nem csak kérek valamit és megköszönök 

valami kapott jót, hanem magasztalom Istent 

önmagáért, a világért, a napért, a teremtésért, a 

létért, az üdvösségért, a megváltásért, az Ő 

nagyságáért, ahogyan ez a 4. századi imádság tesz. 

Dávid dicsőítő zsoltárát hallgatva megszűnt Saul 

király depressziója. Nagyon örvendetes, hogy a 

keresztény világ kezdi újra felfedezni, milyen erő, 

gyógyulás és szabadulás van a dicsőítő ima által. 

Nem hízelgés ez az Istennek, hanem ilyenkor a 

lélek felemelkedik egy kicsit az Isten dicsőségébe, 

és részesedik belőle. Ilyenkor már nincs kérdés, 

nincs sötétség, nincs megosztottság, szomorúság, 

reménytelenség, megbántottság. Egyszerűen 

részesedünk Isten békéjéből, öröméből, 

szeretetéből. Ebben hatalmas erő rejtezik. 

Számomra Stekly Zsuzsa képei mind az Istent 

dicsőítő képek, még azok is, amelyek nem vallásos 

témájúak.  

 A művésznő így vélekedik magáról és 

munkásságáról: - Tűzzománc: másnak csak egy szó, 

vagy mesterség, de nekem gyermeki álom, lányos 

szerelem, asszonyos boldogság, melegség, 

menedék. Kívánom mindenkinek, hogy a kiállítás 

tűzzománc képei igazi öröm és béke forrásai 

legyenek! Istennek hála, hogy részünk lehet 

benne!” 
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TÁBOROZTAK A CSERKÉSZEK 
 

Az 553. sz. Szent Imre herceg cserkészcsapat a 

Kisrétben tartotta meg augusztusi nyári táborát. 
 

Száraz András parancsnok helyettes elmondta, 

hogy az idei nyári táborukat egyfajta hiánypótló 

jelleggel rendezték meg. Azokat a gyakorlati 

praktikákat próbálták itt megvalósítani, amelyeket 

a tavasz folyamán a vészhelyzet miatt nem tudtunk 

végrehajtani. Így akár egy tűzgyújtási próbát, akár 

egy csomózást, akár a természetben való 

tájékozódást gyakorolták a fiatalok a hét során. 

Megtörtént az újonc cserkész jelölteknek a 

próbáztatása is, amelyet sikeresen teljesítettek. Az 

ifjú cserkészek a fogadalmukat az esti tábortűz 

mellett tették le. 

A parancsnok helyettes összegzése szerint a tábor 

amellett, hogy 

egy fontos 

hiánypótló volt, 

egy kicsit 

segített kisza-

kadni a hétköz-

napokból, a 

kötöttségek vilá-

gából a 

természetbe. 

Bízik benne, 

hogy jövőre 

ugyanígy fogják 

folytatni ezt a 

hagyományt. 

„Szeretnénk megköszönni a lehetőséget a Csongrád 

és Térsége Polgárőr Egyesületnek, kifejezetten 

Nagypál Sándor úrnak, aki rendelkezésünkre 

bocsátotta a polgárőr tanyát, hogy itt 

táborozhattunk.” – fejezte be beszámolóját Száraz 

András. 

Hogy érezték magukat a táborozáson résztvevő 

gyerekek? Megtudhatjuk a cserkész testvérpár, 

Fekete Enikő és János következő élmény-

beszámolójából: 
 

„Augusztus első hetében a csongrádi 553. sz. Szent 

Imre herceg cserkészcsapat nyári táborán vettünk 

részt. A helyszín a kisréti Polgárőr tanya volt. 
 

Első nap fölvertük a sátrainkat és fölállítottuk a 

mobil vécét, aminek előbb megástuk a gödrét. 

Második nap főztünk zabkását, fölállítottuk a 

zászlórudat, a táborkeresztet, és készítettünk 

lavórtartókat. Részt vettünk a Szent József 

templomban a Porciunkula búcsún. 

Harmadik nap vasat horgásztunk a Kis-Tiszából. 

 
 

Negyedik nap délelőtt elmentünk a Tőserdőbe, a 
Kontyvirág tanösvényen kirándultunk. Ebéd után a 
Tősfürdőben hűtöttük le magunkat. 
Ötödik nap nagyon nagy eső volt és jókat 
beszélgettünk. 
Hatodik nap délután volt a próba. Bercel és Nóri a 
zöld nyakkendőért próbáztak, az esküt este a 
tábortűznél tették le. 

 

 
 

Enikő és Noémi süteményt készítettek és 
megszerezték a cukrász jelvényt. Emellett este 7 óra 
körül kijött a Csongrád TV is. 
Hetedik nap lebontottuk a sátrakat és az 
építményeinket. A kullancsgyűjtő „versenyt” Nóri 
nyerte. Ebéd után biciklivel indultunk haza. 
Izgalmas volt az éjjeli őrködés és minden reggel 
volt torna is. 
A tábor nagyon jó volt, reméljük, hogy jövőre is 
lesz!” 

 

 

PORCIUNKULA BÚCSÚ 
 

 
 

A cserkésztáborosok is részt vettek a Szent József-
templom augusztus 2-i búcsúünnepén. 
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NYÁRI HAHOTA 
 

 
 

Egyetlenem 
A tengerparti mólónál egy fiatalember böngészi a 

képeslapokat. 

- Van egy jó ajánlatom, nézze ezt: „Egyetlen 

szerelmemnek” – mondja az eladó. 

- Ez tényleg jó lesz. Legyen szíves adjon ebből 

vagy húszat! 
 

Mivel kezelik 
A túristacsoport meglátogat egy múzeumot. A 

végén az idegenvezető megkérdezi:  

- Van-e valakinek a látottakkal kapcsolatosan 

valamilyen kérdése? 

- Kérem – jelentkezik egy hölgy -, legyen szíves 

megmondani, mivel kezelik itt a parkettát, hogy 

olyan szép fényes? 
 

Elkapás 
A horgász háta mögött megszólal a kibic: 

- Na, van kapás? Van kapás? 

- Igen - morogja a halász. Éppen az előbb fogtam 

egyet, és bedobtam a folyóba.  

- Miért? Méreten aluli volt? 

- Ugyan! Akkora volt, mint maga. Csak folyton azt 

kérdezte: van kapás, van kapás?! 
 

Ellentétek 
Két kiránduló egy pálinkásüveget talál az erdőben. 

- Remek! A felét benne hagyták! – mondja az 

optimista. 

- A felét kiitták! – mondja a pesszimista.  
 

Szigorú feleség 
Egy hajótörött maradék erejével kiúszik egy 

elhagyott szigetre, és eszméletlenül terül el a 

parton. Felesége, akit a tenger már az előző napon 

kivetett ugyanarra a szigetre, dühösen fellocsolja, 

majd rátámad: 

- Hol voltál mostanáig, Géza? A hajó már tegnap 

elsüllyedt! 

K E R E S Z T E L É S E K 
 

Feminger Edina  -  2020.06.20. 
Keller Áron István  -  2020.06.21. 
Olajos Gabriel  -  2020.06.21. 
Bertus Benett  -  2020.07.04. 
Bugyi Gábor  -  2020.07.12. 
Bugyi Réka  -  2020.07.12. 
Kolompár Jáfet Noel  -  2020.07.19. 
Győri Anna  -  2020.07.26., Bokros 
Bosnyák Adrienn  -  2020.08.01. 

 

 

VÁRKONYI ISTVÁN: NYÁR 
 

A nyár, mint egy aranymadár: 
aranyszárnyán suhanva száll. 

 

Kis időre áll meg éppen, 
mint madár a fahegyében. 

 

Tollát alig simogatjuk, 
máris elszáll, elszalasztjuk. 

 

Néhány tollát kihullatja, 
szép emlékül ideadja. 

 

Aztán repül messze tőlünk, 
s véle, bárhogy kergetőzünk: 

 

véle bárhogy mennénk tova – 
semerre nem vezet nyoma. 

 

Nem találjuk titkos útját. 
Elszáll, el, mint – az ifjúság! 

 

 

ÚRNAPJA - JÉZUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK 

ÜNNEPE 
 

 
 

Június 14-én, a Szent József-templom előtti úrnapi 
körmenetben a gyermekek rózsaszirmokat szórtak 
a tovahaladó Oltáriszentség elé. 
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HITTANTÁBORI BESZÁMOLÓ 
 

A Jóisten kegyelméből a nyárra felszabadultunk a 

bezártságból. Kiváltképp a gyerekek voltak 

kiéhezve már arra, hogy visszaálljon minden a 

normális kerékvágásba, és együtt lehessenek 

társaikkal szabadon, úgy, mint azelőtt. Ezért aztán 

nagyon áldásosak voltak a különféle nyári táborok. 

Hagyományosan egy hittantábor szokott lenni a 

nyár folyamán, de idén mindannyian úgy 

gondoltuk, hogy két napközis tábort is szervezünk. 

Megegyeztünk abban, hogy a helyzetre való 

tekintettel legyünk minél többet a szabadban, és 

mozogjunk sokat. Ezért aztán mindennapi 

programunk az imádság mellett a biciklizés volt. 

Már több év óta egy adott témához kapcsolódóan 

szervezzük a táborokat. Idén a szövetség köré 

építettük a napi elmélkedéseket. Első táborunk 

június16-tól 19-ig, a másik június 29-től július 3-ig 

tartott nagyjából azonos programmal. A helyszín a 

Nagyboldogasszony Plébánia volt. Mindannyian 

tapasztaltuk, hogy a gyerekek sokkal 

fegyelmezettebbek és érdeklődőbbek voltak, mint a 

korábbi években. Valahogyan talán jobban tudtuk 

értékelni egymást és az együttlétet. 
 

 
 

Mindkét táborban úti cél volt többek között a 

Körös-toroki kilátó, és Edit néniék üdülője, ahol 

meg tudtunk pihenni, valamint Laci bácsiék 

tanyája, ahol a nagy tér alkalmat adott a játékra és 

az izgalmas sorversenyekre. Illetve a tanyasi élet 

érdekességeit is kipróbálhatták a gyerekek. Volt 

többek között diótörő, talicskatoló és fafűrészelő 

verseny is. Az egyik nap elbicikliztünk a Szent 

József-templomhoz is, amit meg is néztek a 

gyerekek. Ezek után egy gyors vetélkedő során a 

szobrok képeit kellett felismerniük. Majd a 

plébánia udvarán Klárika és Jolika néniék 

jóvoltából és segítségével kürtőskalácsot sütöttünk. 

Természetesen elkerekeztünk a Szent Rókus-

templomhoz is. Itt, miután megismerkedtek a 

gyerekek a templom történetével, a kertben 

számháborúzhattak a „filiszteusok” és az 

„izraeliták” seregeiben a „szövetség ládájáért”. 
 

 
 

Nagyon áldásos volt, hogy a táborok alatt végig 

velünk volt Balogh Ottó atya, aki akkor még, mint 

kispap tartott nekünk igeliturgiát és 

szentségimádást, de részt vett a közös játékokban és 

a vetélkedők szervezésében, lebonyolításában is. 

Ezúton is szeretnénk ezt megköszönni, és kívánunk 

neki ilyen tűzzel és lelkesedéssel eltöltött számtalan 

áldott évet a hívek szolgálatára és az Isten 

dicsőségére. Köszönet illeti az ifi hittanosokat is 

komoly segítségükért, amely nélkül nem tudtuk 

volna lebonyolítani ezeket a táborokat. Az Istennek 

pedig hála minden kegyelemért, amelyet menet 

közben kaptunk!              Bodorné Ternai Sára hitoktató 
 

 

JÉZUSOM, ÉN SZERETLEK  

(Ének gyermekeknek) 
 

Jézusom, én szeretlek, égen, földön kereslek, 

tudom jól, hogy megtalállak. 

Jézusom, én akarom, hogy tied legyen kis dalom, 

azt is tudod, mindig várlak. 
 

Én olyan nagyon szeretném, 

ha minden szavad érteném, 

soha-soha el nem hagylak! 
 

Jézusom, ha lehetne, maradj velem örökre, 

tudom, te is ezt kívánod. 

Jézusom, én jó leszek, így szerzek majd örömet, 

tudom, te is csak ezt várod. 
 

Most Rád bízom a szívemet, 

hogy mindig kedves, jó legyek, 

Te is örülsz, hogyha látod! 
 

(Írta: Sillye Jenő) 
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PLÉBÁNIAI HÍREK 
 

A kidőlt kereszt hamarosan 

a helyére kerül 
 

Elkezdődött a februári viharban ledőlt, a Györfösi 

körforgalomnál lévő, a város szélét jelző útmenti 

kereszt felújítása. Először a kereszt környezete lett 

rendezve a helyreállítás indulásához, majd statikus 

és kőfaragó adott szaktanácsot a helyreállításhoz.  
 

 
 

2017-ben az Ipari Park csapadékvíz elvezetésére 

szolgáló 300 mm átmérőjű csatornavezeték 

kivitelezési munkájának végzésekor a keresztnek 

épített dombot megbontották. Ennek következtében 

az alap megsüllyedt, ami a talapzat, valamint a 

kereszt megdőlését eredményezte. A február 5-i 

vihar az öntöttvas keresztet kitörte a közel 100 éve 

erre a célra kialakított kehelyből.  

„Az eredeti kereszt homokkőből készülhetett, 

melyre egy táblát erősítettek 1905-ben "DTCS 

1903." felirattal. Ez a felirat jelezte, hogy 1903-ban 

ide tervezték a Duna-Tisza csatorna torkolatát. Az 

1919-ben román megszálló katonák szétlőtték a 

keresztet. Az 1920-as évek elején állíttatta helyre 

Palásti György temetkezési vállalkozó, de nem 

kőből, hanem vasból.”  

(Forrás: Gát László: Csongrádi útikalauz 2006.) 
 

Nyílászáró csere a toronyban 
 

Szükségessé vált a templomtoronyban, a 

harangoknál lévő lamellás nyílászárók cseréje.      A 

nyolc darab nyílászáró feladata a harangok 

hangjának továbbítása, egyben a madarak és 

denevérek bejutásának megakadályozása. Ezek a 

szerkezetek kilencven éve lettek beépítve, és már 

csak látszólag látták el feladatukat. A hívek 

adományaiból készült új fa nyílászárók többszörös 

felületi védelemmel ellátva, fém hálóval lezárva 

kerültek beépítésre augusztus 20-ára.  

Köszönet és hála a nagylelkű, önzetlen 

adományozóknak! 
 

Leszakadt a díszvakolat 
 

A plébániai bejáratnál, a templom oldalhajó 

ereszcsatornája alatt - valószínű beázás miatt - 

leszakadt pár méteren a díszvakolat. Hála Istennek 

baleset nem történt! A vakolat javítására 

szakembert keresünk. 
 

Templomkerti csapadékvíz 
 

Plébániánk épületeinek tetejéről jelentős 

mennyiségű csapadékvíz érkezik alkalmanként a 

lefolyócsövek kifolyóin 

keresztül a falak 

tövéhez. Ezt a 

felvizesedési folya-

matot szeretnénk 

megszüntetni úgy, hogy 

a kertben lévő hat 

lefolyó csövet bekötjük 

a zárt csapadékvíz 

elvezető csatornába, 

amelynek kivitelezési 

munkáját híveink 

segítségével szeretnénk 

elvégezni augusztus 29-én, szombaton reggeli 

kezdéssel. 
 

A bokrosi templom fala ázik 
 

A Szent László-templomunk fala esőzések után 

mindig beázást mutat. Első lépésként az 

ereszcsatorna esetleges eldugulását szüntetjük meg 

az augusztus 22-ére, erre az alkalomra szervezett 

munkanapon, majd ha lehetséges, 

meghatározhatjuk a további teendőket a beázások 

kizárására. 
 

 
 

Az oldalt összeállította: Révész József 
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KÉPSZENTELÉS 
 

 
 

A június 21-i szentmisén Kovács János atya 
felszentelte Tóth-György János arcképét, aki 1998-
tól a 2019-ben bekövetkezett haláláig volt 
templomunk kántora. A kép hátoldalán a 
következő, Szent Ágostontól vett idézet olvasható: 
„Aki énekel, kétszeresen imádkozik.” A portrét – 
amelyet Sebestyén Krisztina készített dekupázs 
technikával - kántorunk emlékére a kóruson, az 
orgona mellett helyezték el. 

 

 

E L H U N Y T J A I N K 
 

(2019. december közepétől 
2020. augusztus közepéig) 

 

+ Nagypál Istvánné  szül.: Fűri Ilona 

+ Maszlag Ferenc 

+ Dósa László 

+ Dinnyés Lajosné  szül.: Keller Matild 

+ Kocsis Sándor 

+ Kovács Lászlóné  szül.: Bódi Viktória 

+ Rácz Istvánné  szül.: Nagy Matild 

+ Zsíros Ferenc 

+ Gácsi Józsefné  szül.: Szabó Ilona 

+ Nagy Jánosné  szül.: Bodor Klára 

+ Partali Ferencné  szül.: Németh Mária 

+ Kádár Imre Ferencné  szül.: Makó Margit 

+ Vincze Imre 

+ Lantos Pálné  szül.: Kádár Ilona 

+ Faragó Lászlóné  szül.: Szőke Éva 

+ id. Szabó Ferenc 

+ Gálfi Lajosné  szül.: Reiter Anna 

+ Gémes János 

+ Szepesi Zsuzsanna 

+ Polyák Mihályné  szül.: Mernyó Mária 

+ Borsi Lajos 

+ Nyilas István 

+ Fehér János 

+ Feketéné Túri Erzsébet 

+ Bacsa Józsefné  szül.: Győri Erzsébet 

+ Szólik Imréné  szül.: Serfőző Éva 

+ Surányi Etelka 

+ Wéber Attila Frigyes 

+ Domokos András 

+ Vajda Lajos 

+ Szepesi Balázsné  szül.: Rajki Zsuzsanna 

+ Csépe István Mihályné  szül.: Domokos 

Erzsébet 

+ Bozó László 

+ Konkoly Gyula 

+ Szabó Józsefné  szül.: Árendás Viktória 

+ Zelei János 

+ Palásti Ferencné  szül.: Pusztai Erzsébet 

+ Deák Sándor 

+ Kucsora Józsefné  szül.: Meggyesi Erzsébet 

+ Bujáki Sándorné  szül.: Justin Erzsébet 

+ Bori Farkas 

+ Lantos Ferencné  szül.: Papp Erzsébet 

+ Nagy Lászlóné  szül.: Mészáros Ilona Éva 

+ Deák Zsolt 
 

   
 

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

Nyugodjanak békében. Amen. 
 

   
 

 

REMÉNYIK SÁNDOR: 

EGYSZER TALÁN MAJD MÉGIS VÉGE 

LESZ 
 

És akkor, aki visszatérni bír, 

Csak visszatér megint a régihez. 

A régi hithez, a régi házhoz – 

Ecsethez, tollhoz, kapanyélhez, 

És számon mit se kér, kit se átkoz. 

A mappás talán új térképet ír, 

De másként minden régiben marad, 

Csak egy darabig sok lesz a friss sír. 

Mi megnyugszunk, a szívünk mit se kérd, 

A föld valahogy döcög majd tovább, 

És lassú erők lemossák a vért. 
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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 óra. 

Szent Rókus templom:   Szombat:  18.00 óra. 

Bokros, Szent László templom:   Vasárnap:  8.00 óra.   Felgyő, Szent István templom:   Vasárnap:  11.30 óra. 
 

 

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE 
 

 
 

Augusztus 20-án, a Szent István-napi városi ünnepségen 
plébánosunk, Topsi Bálint atya megáldotta az új 
kenyereket, amelyeket szétosztottak a jelenlévők között.  

 

 

SZENT ISTVÁN BÚCSÚ 
 

 
 

A felgyői Szent István templom búcsúünnepe volt 
augusztus 20-án, melyet Túri-Kis István atya celebrált, 
majd az új kenyeret is megáldotta. A szentmise után a 
zarándokokat vendégül látták a helyi kedves testvérek. 

 

 

TÁMOGATÁSAIKAT AZ ALÁBBI 
SZÁMLASZÁMRA VÁRJUK, KÖSZÖNJÜK! 

 

Szent József Plébánia - Csongrád 
OTP Bank: 11735050-20441007 

 

 

IRODAI FOGADÓÓRÁK A PLÉBÁNIÁKON 
 

Szent József Plébánia:  06-63/483-063 
Hétfő, szerda, péntek:  16.00 – 17.00 óra 

Nagyboldogasszony Plébánia:  06-63/475-027 
Hétfőtől – péntekig:  9.00 – 12.00 óra 

 

 

Gitáros Szentségimádás: minden hónap második 
szerdáján, az esti szentmise után 17.30 órától a Szent 
József templomban. 

Jézus Szíve imaóra: minden hónap első csütörtökén 
15.00 órától a Szent József templomban. 

 

 

CSERKÉSZET 
A csongrádi 553. számú Szent Imre herceg cserkészcsapat 
továbbra is várja sorai közé a cserkészet iránt 
érdeklődőket. 
Magáról a cserkészetről bővebben a 
https://cserkeszleszek.hu/ oldalon lehet olvasni. 
Jelentkezni és a csongrádi csapatról bővebb felvilágosítást 
Felber Dániel cserkésztiszttől lehet kapni a 
felber[pont]daniel[kukac]cserkesz[pont]hu e-mail címen. 
A jelentkezés feltételei: 

- megkezdett általános iskolai ötödik osztály (külön 
engedéllyel negyed osztálytól), felső korhatár nincs; 
- életkornak megfelelő vallásos élet vagy ennek vállalása; 
- jelentkezési lap kitöltése, kiskorúaknak 
szülői/gondviselői engedély is, 
- a Magyar Cserkészszövetség szabályainak tudomásul 
vétele és azok vállalása. 

A foglalkozások várhatóan hétköznap 16.30-17.30 között, 
a Nagyboldogasszony plébánián lesznek, előzetesen 
egyeztetett időpontban. 
Az érdeklődők szüleinek tájékoztatót fogunk tartani. 

Hálásan köszönjük! 
 

 

Harang-Szó újságunkat a plébánia honlapján, a 
www.kistemplom-csongrad.hu oldalon színesben is 

megtekinthetik, olvashatják és onnan le is tölthetik! 
 

 

SZERKESZTŐI ÜZENET 
Terveink szerint lapunk következő száma Karácsonykor 
jelenik meg. Kérjük, hogy a közlésre szánt írásaikat 
december 1-ig juttassák el a szerkesztőség részére. 

Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten anyagilag is 
támogassák a következő szám kiadását, a 
nyomdaköltség 100 Ft/db megtérítésével! Köszönjük! 

 

 
A Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és 

a bokrosi Szent László templom híveinek lapja. 

Megjelenik évente négy alkalommal, 350 példányban. 
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