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1. Ószövetség: Izrael fiai a Fáraók uralmát
nyögték Egyiptomban a fogság idején.
Újszövetség: „Ádám” gyermekei (emberiség)
a Sátánnak, vagyis a gonoszságnak és a
halálának hatalmában görnyednek.
2. Ószövetség: Isten öldökl angyala átvonul
Egyiptomon (Pászka = átvonulás).
Újszövetség: Krisztus kijelenti kereszthalála
el tt: „Ítélet van most a világon, most vettetik ki
evilág Fejedelme.”

A Húsvét ünnepe igazán az ünnep el tti
vasárnapon kezd dik, amikor Jézus felmegy
Jeruzsálembe. Itt a nép (mely az ország minden
részér l összegy lt, hogy az Egyiptomból való
szabadulás emlékét ünnepelje = zsidó húsvét)
hozsannát kiáltva kezében pálmaágakkal, lába
elé ruháit leterítve köszönti (hozsanna =
dics ítés). E napot nevezzük Pálmavasárnapnak,
magyarul Virágvasárnapnak. E napot követi az
úgynevezett nagyhét, mely minden napjának meg
van a maga sok hagyományt ápoló, mély értelm
gazdag szertartása.
Legfontosabbak:
Nagycsütörtök – utolsó vacsora, Jézus
elfogatása;
Nagypéntek – megostorozása, ítélete, keresztútja,
kereszthalála;
Nagyszombat – sötétedés után kezd d
feltámadási szertartás, körmenet;
Húsvétvasárnap – f ünnepi mise.

3. Ószövetség: Szabadulást csak azok nyertek,
akik az áldozati bárány vérével jelölték meg
házuk ajtaját.
Újszövetség: Jézusnak az Isten Bárányának a
kereszten kiöml vére menti meg a benne hív t
az örök haláltól.
4. Ószövetség: A zsidó hagyományban az
Egyiptomi
fogságból
való
szabadulás
emlékvacsoráját minden nemzedék megüli.
Újszövetség: Az Újszövetség alapító
szertartását (utolsó vacsora) Jézus az
emlékezetére elrendeli bemutatni az id k végéig.
Ezt nevezzük misének (mise, missa = szent
cselekedet).
5. Ószövetség: A sötétség birodalmának határa a
Vörös tenger volt. Ezen Isten csodája segítette át
Izrael fiait Mózes vezetésével. Az ket üldöz
Fáraó seregét pedig megölte a tenger összecsapó
hullámaiban.
Újszövetség: Isten Jézus Krisztusban a
keresztség vizéhez vezeti az embert, hogy a
bennünk lakó Gonoszt a víz által megölje, a
megkeresztelteket pedig az új életre vezesse.

Kedves Testvérek!
Krisztus ünnepélyes bevonulásáról emlékezünk
meg, amikor a jeruzsálemi nép ujjongva
köszöntötte t. A pálma és az olajágak Krisztus,
de egyszersmind a mi vértanúságunk jelképei is.
Az Úr önként ment a halálba és mi követjük a
pálmaágakkal. De ezek az ágak a mi áldásunkká
is válnak. Isten jobbja megoltalmaz bennünket,
hiszen
legy zte a halált. A lelki olaj a
Szentlélek adománya. Vajon mi a különbség az
Üdvözít szenvedéstörténete és a Nagyhét
megülése között? Akkor az Üdvözít egyedül
szenvedett, most azonban ébresztgetni akarja
tanítványait, bennünket, hogy ne aludjunk,
ébredjünk fel a lelki halálból is, rendezzük
életünket, kövessük
t, szóban és a hit
megvallásában, hogy eljuthassunk Vele együtt a
föltámadásra a kereszt által. Nemcsak
barkaágunkat, hanem keresztünket is visszük
Veled együtt, Jézus! A templomba való jövetel
által az élet föltámadását hirdetjük. Király, az Úr,
a szenvedést vállalta értünk. Virágvasárnap
diadalmenetet készítünk Krisztusnak, de nem
engedjük, hogy egyedül vonuljon a küzdelembe,
nekünk is gy z kké, vértanúkká kell válnunk,
imádkoznunk,
megtagadnunk
önmagunkat.
Gondoljunk a halálunkra is. Az nem a vég. Ha
h ségesen kitartunk Jézus mellett az életben és a
küzdelemben, akkor majd bevonulunk a
mennyek országába, ahol mindörökké Vele
uralkodunk. Amen.
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A húsvéti szent három napról
Nagycsütörtök: Régi nevén Zöldcsütörtök
ünnepe van. Krisztusnak az Olajfák- hegyén átélt
halálfélelmér l, passiójáról elmélkedünk. De a
mai nap liturgiájának középpontjában az Utolsó
Vacsora áll. Mai csütörtökre esik a Püspöki
olajszentelési mise, az esti mise keretében az
oltárfosztás, lábmosás. A vezekl ket ezen a
napon fogadták vissza. A jobbik lator jelenti a
vezekl ket, akiket ezen a napon fogadtak vissza
az Egyházba. Az esti szentmise hangulata
részben örvendez , részben szomorú. Fölhangzik
a Glória, majd a harangok zúgása, hogy azután
gyászba boruljon minden, a Feltámadásig. Ez a
nap
a
Legméltóságosabb
Oltáriszentség
alapításának van szentelve. A plébános, segít i
és a hív egyházközösség van most az Úr asztala

körül. Krisztus az apostolaival! Dicsekednünk
kell Krisztus keresztjében, akit a Mennyei Atya
fölmagasztalt.
Ha
nincs
is
lábmosás
templomunkban, de a liturgia szövegei, az
olvasmányok és az énekek megadják a
hangulatát ennek az eseménynek, éppen ezért
tudatosítsuk: ha Krisztus önátadását az
Oltáriszentségben nem is tudjuk utánozni, de
igenis utánozhatjuk a lábmosás lelkiségét, a
szolgálatot és a szeretetet. Ez a hívek egységének
és összetartozásának is a kifejezése.
Nagypéntek: Csonkamisének nevezik. Arra
emlékezünk, hogy a keresztfa által jött az öröm a
világra.
Reggeli
keresztutunkon
megelevenítettük a Kálvária eseményeit. Az üres
szentségház lelkünk fájdalmát fejezi ki. Ha
átelmélkedjük az esti szertartásokat, rájövünk
arra, hogy a rendes misében megvan az ige
liturgiája , az áldozati cselekmény és az áldozati
lakoma, ugyanígy a nagypénteki szertartásban is
hármas felosztás van, de itt a konszekrációt a
kereszt leleplezése, és a kereszthódolat
helyettesíti.
Ezen
a
napon
Krisztus
szenvedésének történetét, a passiót élhetjük át.
Szent János Apostol, aki ott állt a Kereszt
tövében Jézus Anyjával együtt, mondja el az
eseményt. Az Apostol és Evangélista a szenved
Üdvözít t, mint Királyt mutatja be. Majd
egyetemes könyörgések következnek, az
Egyházért, minden rend és rangú emberért, a
másvallásúakért is imádkozunk. A pap
imádkozik az Egyházért és a Szentatyáért is.
Ezután jön a kereszthódolat. A kereszt
ünnepélyes leleplezése következik. Azt jelenti,
hogy: Keresztény lélek, imádd a te véres
Jegyesedet, és csókodba leheld bele iránta való
egész odaadásodat! Komoly megtérésünkre is
gondolnunk kell. Szent Isten, keresztedet
imádjuk!
Nagyszombat: Az istenháza homályba borul,
besötétedik. Az Ószövetség véget ért, és most
jön a világ világossága, Krisztus. Megszentelik a
tüzet, majd az öt tömjénszemet, majd itt vagyunk
a templomban. Krisztus Világossága! Istennek
legyen hála! Meghirdetjük az öröméneket, a
húsvéti gyertya megáldásával. A hittanulóknak
ezen a napon van a keresztség kiszolgáltatása. Az
ószövetségi olvasmányok után újból megszólalt a
dics ség. Az Evangélium el tti Alleluja bens
lendülete, mint egy háromszoros örömének
egyszersmind a Szentléleknek els szava, az
Isten galambjának els kiáltása az újonnan
született Isten- gyermekek szívéb l. Húsvét a mi
legnagyobb ünnepünk, feltámadt Krisztus,
Alleluja!

VII.
Emberiség b ne
szótlanok s kacatok
meztelen szégyene
hogy Krisztus megrogyott.
VIII.
Sok kétségbeesés
vétek siránkozni
halált hozó lélek
másokra, mutatni.
IX.
A b neink tettét
lihegve hurcolja
emberként gyengén
szemcsés porba hullva.
I.
A fényre sötétség
megérett, rágalom
az id megemészt
Pilátust gyászolom.
II.
Lázban vibrál a tér
gonosz, akaratok
Napkoronghoz felér
a magány s fájdalom.
III.
Az égbolt feketéll
katona, ostoroz
légszomjak, keresztjén
a Bárány elbotol.
IV.
Arc éle üstökén
a lélek megborzong
ver d üveg-fény
id tlen és jajong.
V.
Káosz jelenetén
Simonnak alkalom
csendben segíteni
a fáradt Krisztuson.
VI.
Gyötrelmek érzésén
verejtéke csorog
Veronika békén
fehér kend t adott.

X.
A köntöst széttépték
kókasztó szomjúság
hiúságnak szennyén,
Szenved az igazság.
XI.
Krisztus véres teste,
mint cafatos rongyok
az Emberiségért
életet áldozott.
XII.
Meghalt a Megváltó
a KERESZTEN RAGYOG
néma földkerekség
öröme megfagyott.
XIII.
Máriának ölén
Isten fia halott
élni vágyó szívén
tövis fogantatott.
XIV.
A kertnek legvégén
épült egy új sírbolt
Jézust eltemették
jázminos csend honolt.
XV.
Húsvétnak hajnalán
fényesség hasada
Mária Szent Fia
ÉLETRE TÁMADA.
Szilágyi László

A másik Magyarország
„Szép Erdély, barna fürt
leánya, h anyám,
tekints az égi lakból
még egyszer vissza rám,
ím elhagyott hazádon
pusztulás átka leng,
Erdély led lt, s fölötte
Fiad keserve zeng.”

szavainak küldetése van: „Életben kellett
maradnom, hogy magam köré gy jtsem
széthullott népemet. Ott van, olvassátok. Ez a ti
örökségetek: magyaroké, székelyeké, románoké,
erdélyi szászoké.”
Köszönjük! És köszönjük azt is, hogy eljött
közénk és megosztotta gondolatait a csongrádi
érdekl d kkel.
Zilahi Klára

(Kölcsey)

Ternai László
Ez az idézet vezeti be Endrey Antal
„A másik Magyarország” cím könyvét.
2004. március 11-én Nagy Nándor plébánosunk
meghívására, ezzel a címmel tartott el adást
maga az író, dr. vitéz Endrey Antal. Mint
ahogyan a könyvnek, az el adásnak a témája is
Erdély történelme volt. „A másik Magyarország.
Mert ezer évig az volt, és nekem ma is az.” vallja az író. Erdélyr l sokan írtak és beszéltek
már,
többféle
szempontból,
többféle
megközelítésb l és f leg más – más célból.
Endrey Antal soraiból és szavaiból is az derült
ki, hogy t egyedül Erdély iránti szeretete,
történelmi igazságérzete és nem utolsósorban a
jelenkori történések aggodalmat - kelt
tapasztalatai vezérelték: „Amit itt olvastok, az a
színtiszta igazság, ahogy egy becsületes magyar
ember látja.”
Szavaiból érz dik, hogy Erdélyt nemcsak
földrajzi helyként ismeri, hanem a szívében él,
hisz könyvéb l azt is megtudjuk, hogy „az anyai
hagyomány már régen beoltotta volt szívembe
Erdély különleges,
seredeti vonzódásból
származó szeretetét.” Sokat hallunk, írunk,
beszélünk, olvasunk
Erdélyr l, de nem ilyet. Ezért tartom igazi
értéknek Endrey Antal könyvét, el adásait, hisz

Együtt az öröklétben
Hiszem, hogy b neim nem nagyok
csak aprócska, buta vétkek,
Egyre közelebb hozzád Uram
mégis iszonyúan félek.
Nem pokoltól, a kénes t l,
tisztítót z lángjától sem,
ha vétkeztem s b nös vagyok
bármelyiket megérdemlem.
Csak az az egy bizonyság nékem,
s ett l nehéz a szívem,
kiket szerettem itt e Földön
Mennybe jutnak – de nélkülem.
Mert k jók, és Tiszta Szív ek,
helyük ott lészen jobbodon,
de nélkülük az öröklétben
Nékem kín lenne, fájdalom.
Szánom hát vétkeim óh! Uram
a feloldozást remélve,
irgalmas jóságodban bízva
béke költözik szívembe.

sajnos betegsége miatt, már nem ünnepelhetett
velünk. Csongrád helytörténetének, múltjának
egyik legnagyobb ismer jét veszítettük el, aki
mindig végtelen lelkesedéssel segítette a
fiatalokat is, számtalan f iskolai, egyetemi
szakdolgozat „társszerz je” volt, cikkeivel sajnos
nem gazdagíthatja már templomunk történetének
leírását sem.
2004. február 6-án kísértük utolsó útjára családja,
barátai, tanítványai és tisztel i körében a
csongrádi temet ben. Nyugodjon békében.
Felföldi Miklós

Szarka Lászlóné
A megtérés útja
A piroskavárosi Szent József plébánián
negyedévenként megjelen
cím
újság egy lelkes kis gárda újságírói
próbálkozásait adja közre, immáron két éve.
Ebben leírjuk azokat a dolgokat, eseményeket,
amelyek említésre méltóak, érdekesek lehetnek a
hívek számára. Ilyen volt a templom története és
a felújítás utáni újraáldása is. Most pedig egy
több részes ismertet indul: „Szentek szobrai és
keresztek Csongrádon” címmel.
Ezekhez az írásokhoz nyújtanak nagy segítséget
Dudás Lajos tanár úr helytörténész, lokálpatrióta,
cikkei, jegyzetei, fotói. Ezek a jegyzetek, leíratok
igen jó támpontot, úgymond mankót adnak az
olyan egyszer érdekl d emberek számára, akik
tudják, hogy van például egy szobor, de hogyan
milyen körülmények között jött az létre, minek a
tiszteletére állították éppen oda, ahol van, arról
már nincs információjuk. Ezeket a jegyzeteket,
visszaemlékezéseket, ha netán régebbiek voltak,
már az újabb adatokkal könnyebb kib víteni, s t
az utókórnak erre igénye is van.
Amikor felkerestem a tanár urat kora sszel,
hogy segítsen, - készséggel támogatta a „kutató
munkámat,” - akkor még nem sejthettem, hogy
az agilis és segít kész ember betegségének
elhatalmasodása közepette már nem tudja
elolvasni templomunk újraáldásának történetét.
Szerettük volna, ha személyesen is eljön, de

Testvér, tudom vágyol hinni,
B neidt l szabadulni.
Tisztán élni szeretetben,
Az Istennel megbékélten.
Gyermekké kell lenned akkor,
Krisztusodhoz kell fordulnod
Szenvedést, keresztet vállalnod,
Úgy, mint tette ezt Megváltód.
De ha szégyellsz mássá lenni,
Félsz a gúnytól igaz lenni,
Nem hagyod magad formálni,
Hogyan akarsz boldog lenni?
Miért vársz jobbat a világtól?
Mint Megváltód hatalmától.
Vigyázz testvér mit választól
Krisztus nélkül elkárhozol.
Indulj el a keskeny úton,
Ne félj, hogyha nehéz nagyon.
Magasba visz, de nem jársz magad,
Mert Krisztus mindig támogat,
s veled marad!

!
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Sokat gondolkodtam, hogyan is indítsam ezt a
beszélgetést, ugyanis elfogult vagyok, engem
Surányi Istvánné Kapás Erzsi néni végtelen
munkabírása, Isten és ember iránti szeretete
mindig csodálattal tölt el.
Talán elárulhatom az Olvasóknak, hogy már
elmúlt hetvenöt éves, mégis végtelenül aktív,
mozgékony, a templomfelújítás során végzett
áldozatos munkáját az egész egyházközség
elismerte.

Meséljen nekem a gyermekkoráról, honnan
hozta ezt a sok energiát?
Pedig nem volt könny , 1928-ban születtem, a
csongrádi Nagyrétben telt a gyermekkorom
kilenc testvéremmel vallásos nevelésben
részesültünk, végtelen szegénységben, de nagy
szeretetben éltünk. Saját tanyánk nem volt ezért,
gyakran költöztünk egyik házból a másikba.
Kisgyermekkoromban öt kilométerre laktunk a
Várháti iskolától, de az Istentiszteletekre mindig
elmentünk. Kés bb Csépára kerültünk, ahol az
apácákhoz jártam iskolába. Testvéreim közül
egyik apáca, a másik papnövendék lett, sajnos a
politikai változások miatt kés bb egyikük sem
gyakorolhatta hívatását. Szegénységünkben sok
görhét és cukorrépát megettünk, de a szüleim
vendégszeret emberek voltak ezért gyakran
ebédeltek nálunk, a tanyavilágban miséz papok
is. Tizenhat éves lehettem mikor néhány hónapig
Szolnoki János apát úr támogatásával a „Nagy
templomban” dolgozhattam, mostam, tüzeltem,
segítettem a konyhán.

A nehéz gyermekkort követ en hogyan
alakult az élete?
Huszonnégy évesen mentem férjhez, egy
nagyréti tanyán kezdtük a közös életünket,
33 évig éltünk szeretetben, tiszteletben,
megértésben a férjemmel, aki szintén hív ember
volt. Három fiunk született, közülük ketten ikrek,
akik ma is velem élnek, a harmadik fiam élete
pedig úgy alakult, hogy gazdálkodóként
visszatért a nagyréti tanyánkba. Hosszú évekig
kertészetekben
mez gazdasági
munkát
végeztem. Majd sikerült megvennünk egy fél
házat Csongrádon, így aztán beköltözhettünk a
városba. Sajnos 1984-ben meghalt a férjem.
Hogyan lett sekrestyés Erzsi nénib l?
Akkoriban a n vérem által már ismertem a
nagytemplomban Urbán Gábor káplán urat, aki
1986-ban kikerült hozzánk, a kistemplomba
plébánosnak. Segítettem neki a beilleszkedésben,
berendezkedésben, meszeltünk, takarítottunk.
Már akkor megfogalmazódott bennem a gondolat
szívesen dolgoznék a templomban. Aztán a
véletlen úgy hozta, hogy az addigi fiatal
sekrestyést elvitték katonának, ezért Gábor atya
megkérdezte lenne-e kedvem átvenni a
munkáját? Örömmel vállaltam. A mai napig
hálás vagyok Gábor atyának, a sok segítségért,
amit a sekrestyésségem elején nyújtott. Ugyanis
a munkába állásom, mindjárt a templom
búcsújával kezd dött, ami azért nem kis feladat
egy
kezd
sekrestyésnek.
Nagyon
jó
munkakapcsolat alakult ki köztünk, hét évig
dolgoztunk együtt és kölcsönösen segítettük
egymást a templomi teend ink ellátásában.
Dénes Atya mellet kilenc évig szolgáltam, mivel
neki volt házvezet je, ebben az id szakban
valóban csak sekrestyésként kellett dolgoznom.
Majd jött Nándor atya, akinek ez az els
önálló plébániája, amit vezetnie kell, hogyan
tudja t támogatni?
Mindenben igyekszem t segíteni, sekrestyés,
portás, házvezet takarítón is vagyok egy
személyben, a templomfelújítás is állandó
készenlétet jelentett számomra, de nagyon jó
látni hogy szép, frissen festett templomban
folyhatnak a misék.
Adatott néhány szép utazás az életében, ha jól
tudom Amerikába is járt?
1993-ban egy hónapig kint voltam az öcsémnél,
aki k m vesként sok észak amerikai templom
építésében részt vett és meg is mutatta nekem
azokat, jártam Chicagóban, Illinois, és Wisconsin

államban. Óriási élmény volt, egy kegyhely a
nagy pusztaságban, ahol Jézus vérz szobrát
láthattam.
Zarándoklaton
voltam
Olaszországban, láttam Róma és Velence
templomait, ott ettem el ször életemben pizzát.
Részt vettem még egy bécsi zarándoklaton is.
Közel tíz esztendeje ismerem Erzsi nénit és
fantasztikus számomra, hogy mind a
plébánosokkal,
mind
a
hívekkel
kiegyensúlyozott, jó kapcsolatot sikerült
kialakítania az évek, során mi ennek a titka?
Érhet bármilyen sérelem imádkozom azért aki
megbántott és megbocsátok, sokat segít az
alapvet jó kedélyem és humorérzékem is, de
feledékeny azért nem vagyok! Nekem éjjelnappal a családom mellett, a templom a
mindenem, én akkor vagyok a legboldogabb
amikor a szentmise el tt, kinyitom a templom
ajtót és engedem be a híveket. Engem már
nagyon sokszor megsegített a jó Isten, ezért úgy
vagyok vele, hogy amíg bírom er vel és szükség
van rám az Úr Jézus házát nem hagyom.
Továbbra is töretlen hitet, jókedvet és
egészséget kívánok és, hogy még sokáig legyen
a mi sekrestyésünk.
Kovács Franciska

A szennyvízcsatornázásról
Régi mondás, de nagyon igaz, „Szegény embert
még az ág is húzza”. A Szent József templom
nagy felújításával a gondok nem sz ntek meg,
ugyanis a kolostor épületét valamikor a
piroskavárosi iskolával együtt használták tanügyi
célra az államosítások után. A plébánia épülete a
ferencesek felszámolása után, a tatarozás hiánya
miatt igen leromlott. Amikor Gacsári Kiss
Sándor plébános Csongrádra került, nagyon
sokat tett az épület rendbe tételéért, ez azonban
már régen volt. Közben az egyház visszakapta az
iskolai célra használt kolostori részt, amit
plébános
úr
annak
idején
felújítatott,
fürd szobát, WC-t alakított ki, de sajnos annak a
szerelvényeit az id vasfoga megette. Id közben
a kolostor alatti pincerész fel lett töltve, be lett
temetve, így a föld alatti szerelvényeket már nem
is lehet követni, hogy hol húzódnak. Az utóbbi
id ben, a fürd szobában, WC-ben javítások
folytak ugyan, de sajnos közben hol itt, hol ott
jelent meg a víz, veszélyeztetve ezzel az épület
állagát is. 2003-ban Csongrádot teljes egészében
közm vesítették, csatornarendszerrel látták el.
Erre most már rá kellene csatlakozni, de amit
eddig
gondoltunk,
hogy
az
iskola
szennyvízcsatornájával össze van kötve a
plébánia csatornája, az nem helytálló. Így egy
szennyvíz-csatornázási tervet kell készíttetni,
valamint a kivitelezési munkákat is el kell
végezni, ami megint tetemes kiadást jelent.
A szennyvízcsatorna építés el tt célszer rendbe
tenni a fürd szobai vizesblokkot, újra
szerelvényezni mindent és úgy bekötni a
csatornába az egészet. Ugyanakkor a kolostor
bejárata mögötti részben nagyon szeretnénk
kialakítani egy WC-t és kézmosót, hogy a
hittanos gyerekek, vagy a könyvtárlátogatók
igénybe vehessék azt, ugyanis elég visszás
helyzet, hogy még mindig az iskola
mellékhelyiségét használjuk egyes alkalmakkor.
A mondandómat úgy kezdtem, hogy a szegény
embert még az ág is húzza, talán így a kedves
hívek is tájékoztatva lettek és megismerték, hogy
milyen újabb nagy feladat áll el ttünk.
Felföldi Miklós

Nagy örömünkre szolgál, hogy lapunk olvasói
közül többen versekkel és írásokkal segítik
munkánkat, hogy ez által is színesebbé tudjuk
tenni újságunkat. Ezúton köszönjük meg
Komlósiné Marika, Szarka Lászlóné, Surján
Noémi és Ternai László írásait. Köszönjük
Vincze Lászlóné Eta néninek, hogy eljuttatta
nekünk a Ferencesek 1931-es kalendáriumát,
ebben találtuk az Árpád házi királyi család
szentjeinek életrajzát, amit a következ
lapszámunktól majd folytatásokban szeretnénk
megosztani Önökkel. Továbbra is várjuk
írásaikat, észrevételeiket, ötleteinket újságunkkal
kapcsolatban
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Már elvégezte munkáját
„Vacsorát adott.
Megmosta a lábukat.
Mind álmosak voltak
elment imádkozni;
„Atyám, ha lehetséges…”
Nem volt lehetséges.
Júdás már közeledett.
„Siess barátom had, teljesedjék az írás.”
Elmondta esti imáját:
”Atyám kezedbe ajánlom lelkemet.”
Beteljesedett.
Elnémult a világ.
Elnémultak a harangok.
Nincs szentmise, Az „Oltár” túl magasan áll.
Nem érjük el. Anyja szívének fájdalmas
remegése végigvonaglik a Földön. Az Ég er i
dördülnek hasad a kárpit, elömlik a fekete csend.
Csak egy kiáltás, „Ki volt ez az ember?”
Ember nézd meg m vedet! Mit tehetsz most, ki
annyira félsz a keresztt l?
Roskadj a földre és kérd: „Könyörülj rajtunk
Uram!
Valamerre virrad. Fények gyulladnak.
Fények a szívekbe, fények a szemekbe, fények a
kezekbe.
Most kiálts Százados! Igazad volt!
Valóban Isten fia volt!
Legy zte a halált!
Feltámadt krisztus! Alleluja!
Fénye áthat a reménytelenség éjszakáján.
Megkondulnak a harangok.
Már elérjük az Oltárt.
Lehajolt hozzánk. Az els véres, de Szent Mise.
„De hol van ? – „Ne itt keressétek”
„Mintha t láttam volna” – „Én nem hiszem.”
„Jöjj, tedd ide a kezed” – Hiszek Uram!”
„Quo Vadis Domine?”
Engedd, hogy Veled menjek tovább az –
emmauszi úton végig.
Komlósiné Marika
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Megköszönjük az Egyetértés utcából a Szabó
Bogár család tagjainak, hogy Etelka néni
hagyatékából bútorzatot és számos könyvet
adományoztak, valamint anyagilag is
hozzájárultak könyvtárunk b vítéséhez

TISZTELT OLVASÓINK!
ÖRÖMMEL VÁRJUK ÖNÖKET,
A KOLOSTOR ÉPÜLET EMELETÉN LÉV
KÖNYVTÁRUNKBA, AHONNAN
IFJÚSÁGI, GAZDASÁGI, FÖLDRAJZI,
TÖRTÉNELMI, EGYHÁZI ÉS IRODALMI
M VEKET, VALAMINT VIDEOKAZETTÁKAT
TUDNAK TÉRÍTÉSMENTESEN
KÖLCSÖNÖZNI.
NYITVATARTÁSUNK:
A HÉTVÉGI SZENTMISÉK ID PONTJÁHOZ
ALKALMAZKODIK:
SZOMBAT: 16.00 - 18.00 KÖZÖTT
VASÁRNAP: 08.45 - 11.30 KÖZÖTT

Karácsonyi levelemben megígértem, hogy
megírom Nektek miért és hogyan szereti a
Jóisten az embereket?
Szent János apostol ezt írja levelében: „Nem mi
szerettük Istent, hanem
szeretett minket és
elküldte Fiát engesztel áldozatul b neinkért.”
/Jn. 4,10/ Egyházunk tanítja, hogy b neinkb l
csak
Isten
megbocsátó
szeretete
által
szabadulhatunk meg, amit Urunk Jézus
engedelmes, engesztel áldozata érdemelt ki
számunkra. Húsvétkor tehát mi keresztények
Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük és azt a
nagy – nagy ajándékát a Jóistennek, hogy
lelkünk a b nbánat szentségében újra és újra
„feltámadhat” a b nb l az örök életre. Urunk
Jézus ezt a szentséget feltámadása után rendelte,
amikor azt mondta az apostoloknak: „Vegyétek a
Szentlelket, akinek megbocsátjátok b neit,
bocsánatot nyer..” /Jn. 20, 22/
Húsvét ünnepe az Ószövetségbe nyúlik vissza.
Amikor Isten Mózes vezetésével Választott
Népét kiszabadította az egyiptomi fogságból, a
feláldozott bárány vére megmentette az
els szülötteket a haláltól Izrael népében. Ez a
hibátlan bárány a mi Húsvéti Bárányunk,
Jézusunk el képe volt. Ezért is imádkozunk a
szentmisében áldozás el tt: Íme, az Isten
báránya, íme, aki elveszi a világ b neit…
De mi Jézus vére által nem evilági rabságból,
szabadulhatunk meg, hanem a Gonosz örökké
tartó rabságából, a kárhozatból, ha hiszünk
Urunk Jézusban és b nbánó szívvel gyakran
járulunk a szentgyónás szentségéhez. Ezért olyan
drága kincs a mi számunkra a b nbánat
szentsége.
Tanultuk hittan órán, hogy Jézusunk életével,
halálával, feltámadásával és a Szentlélek
elküldésével
váltotta
meg
a
világot.
Nagypénteken hódolunk az üdvösséget hozó
szent kereszt el tt, mert arra vitte föl testében
Urunk Jézus mindnyájunk b nét, hogy
mindnyájan bocsánatot nyerhessünk a Mennyei
Atyától. Ezért írta Pál apostol: „Nem akarok
mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus
keresztjével…”/Gal. 6, 14/. Azt is tanultuk, hogy
nem nagypéntek volt megváltásunk utolsó
állomása, hanem Húsvét hajnala, amikor
Megváltó Jézusunk föltámadt a halálból. Ezért a
legnagyobb ünnep a keresztények számára
Húsvét Szent napja.

Kedves Gyerekek! Próbáljatok elgondolkodni
azon, hogy milyen nagy a Jóisten szeretete
irántunk… Ha valamit kapunk, ill mindig
megköszönni.
Köszönjük
meg
Mennyei
Atyánknak, hogy Szent Fia megváltó áldozatát
elfogadta értünk. Imádkozzunk sokszor ne csak
Húsvétkor,
de
minden
szentgyónáskor:
Köszönöm Mennyei Atyám, hogy Szent Fiad,
Jézus Krisztus érdemeib l megbocsátod minden
b nömet és engemet is hazavársz a
mennyországba. Amen
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Szentek szobrai és keresztek
Szerkeszt ségünk több részes sorozatban
kívánja közreadni a város és környékén
található kereszteknek és szentek szobrainak
a bemutatását. Az anyaghoz felhasznált
forrásmunkák els sorban a „Mozaikok
Csongrád város történetéb l 1989”, valamint
Gyovai B. Lajos „Szentek szobrai és
keresztek” cím írásaiból valók. Ugyanakkor
Dudás Lajos 1995-ös megújított anyaga is
nagymértékben hozzájárult az írás alapjaihoz.
A történt változásokat és egyéb új ismereteket
Felföldi Miklós dolgozta fel, a fényképeket
Révész Gábor készítette.
Bármerre járunk az országban, szinte kivétel
nélkül minden település közelében találunk az
utak
mentén,
d l utakon,
dombtet kön
keresztetek, vallásos szobrokat. Anyaguk
általában homokk vagy fa, az újabbaké m k .
Csongrádon, valamint határában található
keresztek csoportosítása:
- Határjelz ;
- Emlékeztet ;
- Fogadalmi;
- Liturgikus;
- Tanyai iskolák melletti;
- Belterületi;
- Egyéb és elpusztult keresztek.

Határjelz keresztek

A kereszt eredeti helyére állításakor
talapzatán ez olvasható:
„Isten dics ségére állította
Király János és neje
Medgyesi Viktória 1908 évben.”
Áthelyezésekor minden maradt a régi
valóságában, csak az áthelyezés id pontja
2002. nincs rajta feltüntetve, így egy
idelátogató ha elolvassa a felállítás id pontját
úgy érezheti, ez volt az eredeti helye.

†

2. Város szélét jelz kereszt van a Budai
Nagy Antal utca végén is. Talapzatán a
következ felirat áll:
„Isten dics ségére állíttatta
Perce Rókus és hitvese
Kozma Borbála
Az Úrnak 1901. évében.”
Az el z és ez a kereszt is k b l készült,
vaskorpusszal (corpus: itt Jézus teste).

†

1. A csongrádi F út és a Fekete János utca
sarkán állt egykor a város szélét jelz kereszt.
Mivel a város határa kitolódott és a fejl d
forgalmat, valamint az új benzinkút építését is
akadályozta, áthelyezték az út északi oldalára, a
Malom sarkára.

3. A kiskunfélegyházi út és az úgynevezett
Császárút keresztez désénél is áll egy
feszület. A csongrádi emberek azt tartják a
Császárútról, hogy az 1850-es években
Ferenc József császár, amikor jött az
Alföldre, ezen az úton haladt végig. Azóta
nevezik ezt az utat Császárútnak. A kereszt
felállítójáról és felállításának körülményeir l
nem lehet tudni közelebbit, mert a
talapzatából az erre utaló tábla hiányzik. A
kereszt anyaga m k vaskorpusszal.

†
4. A kiskunfélegyházi út mellett, a
megyehatárt is jelzi egy egyszer fakereszt
vaskorpusszal.

A kereszt
olvasható:

szárában

a

következ

bevésés

„Készült 1987-ben”
Ezt egy régi kereszt helyére állítatta Gulyás
Mihály és Forgó Pál.

†

emelve, hogy a város lakott területének határát
jelezze

†
6. A város fejl désével egyidej leg az Ipari
Parkba egy elkerül utat építettek, a gát déli
részét kiszélesítették, úgy, hogy ott egy
körforgalmú út is kialakításra került. A 2000.
évben a Tisza magas vízállásának emlékére –
mely veszélyeztette a várost is – a körforgalom
középpontjába állítottak egy harangot, melyen az
alábbi felirat olvasható:
„A Millennium évében a Tiszáért 2000.”
A harangot Zsótér Antal a Nagyboldogasszony
templom kanonokja szentelte fel.

†

5. A csongrádi volt Mirköz Szövetkezet, ma
Frigolux mögött, a Tisza-gát tövében áll egy
vaskereszt m k talapzaton, rajta nem található
semmiféle felirat. A kereszten vaskorpusz, ez a
kereszt tipikus példa arra, hogy csak azért van

7. Keller-kereszt: A város déli szélén, a szentesi
és a szegedi út elágazásában, a benzinkút mellett
található. Régebben kb. 50 méterrel távolabb állt,
de az utak b vítése és a terület rendezése miatt
lebontották és sütt i vörös márványból új
keresztet emeltek. Emléktáblájában a következ
felírás található:
„Újjáépítette Keller József
és neje
Kasztel Margit
1948-ban.”

A felvétel 1946-ban készült Gyárfás atyával.
Szerkeszt ségünk a kés bbiekben is megjelentet régi fotókat. Kérjük, aki ismer sét, családtagját véli
felfedezni írja meg nekünk, hogy kiket ábrázol és milyen esemény kapcsán készült a fenti felvétel.

„A Te szívedet t r járja át”
A Húsvétra történ felkészülés jegyében tartott
nagyböjti
lelkigyakorlat
Perlaki
György
mindszenti plébános templomunkban március
19-21. között. Mély értelm szavakkal méltatta és
mutatatta be a Szent család tagjait, ismertetett
meg bennünket a lelki tökéletességnek megtisztulás, megvilágosodás és egyesülés Istennel
- három útjával. Sz z Anya csodálatos életútját
hallgatva nyerhettünk lelki feltölt dést és er t az
emberileg
már
kilátástalan
helyzetünk,
próbatételeink
elviseléséhez.
Templomunk
véd szentjének ünnepe alkalmából is kérten az
atyát ismertessen meg bennünket Szent József
életével.

Mária jegyese, Jézus nevel apja életében a
megtisztulást a próbatételek türelmes elviselése
jelenthette, aki egy félrees istállót tudott
biztosítani Mária és a szentlélekt l fogant
születend világüdvözít je számára; menekülnie
kellett angyali szóra a távoli Egyiptomba, égi
szóra vissza kellett térni a választott nép földjére;
meg kellett tapasztalnia a serdül gyermek Jézus
önállósodási törekvését. József számára a
megvilágosodás a hit szemével történhetett. Az
egyesülés Istennel számára a halál pillanatával
vált legtökéletesebbé. Mennyivel nagyobb a mi
lelki lehet ségünk, akik akár naponta átélhetjük
az eucharisztia egyesülését a lelkünkkel.
Szent Józsefr l a Szentírásban csak a két
gyermekség történet beszél (Mt. és Lk.)
hosszabban, máshol csak futólag említik az
evangéliumok, amikor Jézusról a nép véleményét
idézik: „Nem József fia ez?” Józsefnek, a
názáretinek az ünnepe március 19. Ez az
ünnepnap el ször 1479-ben t nik fel, majd 1621t l rendszeressé válik. Május elsejei ünneplése
1955-t létezik, XII. Piusz rendelkezését l.
Az Újszövetség szerint Dávid házából
származott, ácsként munkálkodott Názáretben
Jézus nyilvános m ködése idején már nem
említik.
Legenda: Az írástudó Annás Felfedte Mária
várandósságát.
Józsefnek
és
Máriának
vizsgavizet adott, s elküldte ket a sivatagba,
ahonnan épen visszatértek. Másik legenda,
József ruhájából pelenka készült a kis Jézus
számára.
1870-ben IX. Piusz az egyház véd szentjévé
tette.
Mexikó,
Fülöp-szigetek,
Kanada,
Csehország, Bajorország, Ausztria, Peru
patrónája.

Jó
halálért,
tisztaságért,
szerzetesekért,
házasságért és családért, árvákért imádkoznak
hozzá. A menedékházak, oltalomkeres k,
menekültek, asztalosok, ácsok,
favágók
véd szentje, azon kívül sok kongregációé és
egyesületé is.
Jezsuiták által terjedt el ez a megszólítása: Mária
házastársa, Krisztus nevel apja. A Jézus Mária,
József fohászkodás is a Jézus társaságának
köszönhet . Nevét XXIII. János felvette a római
katolikus misekánonba.
József ruhája 1254-ben a keresztesek jóvoltából
Jonuillébe került; 1649 óta a párizsi Feuillant
templom és a chalais-i katedrális riz bel le
darabokat. József gy r jét Perugiában rzik.
Botját Firenzében a S. Maria degli Angeli
templomban rzik. Ereklyéi még: Rómában
Orvietóban, Frascatiban is megtalálhatók.
Legkorábban a pármai katedrális oratóriuma
vette fel a nevét. Tisztelete a XVIII.-XIX.
században terjedt el.
Néphit:
Csehországban a gyerekek ett l a naptól a
szabadban labdáznak. Fonott sütemény, mint
József koszorú Bajorországban szokásos s a
lányok szüzességét segít meg rizni. A József
gy r ket a fiatal házasok a szemérmetlen
támadások ellen viselik. A József-liliom és a
József-olaj, égési sérülések ellen hatásos.
F. I.

Templomfelújításról egy kicsit másképp
A templomunk felújításának és a bejárati
lépcs újjáépítése kapcsán beszélgettünk
Fonó Jánossal a kivitelezést végz BHI Kft
AQUAPOL
szigetelés
kizárólagos
forgalmazójának - m szaki igazgatójával.
Mivel is foglalkozik a cégük?
Cégünk salétromos, nedves házak középületek és
templomok bontás nélküli szigetelésével és
komplett felújításával foglalkozik, valamint az
idei évt l épületek páratechnikai problémáinak
kiküszöbölésével,
párátlanítók
penészöl k
forgalmazásával, és utólagos h szigeteléssel.
Mik az Önök által alkalmazott technológiák
el nyei?
Utólagos szigetelés:
Télen is végezhet a szigetelés, nem kell
kiköltözni az épületb l.
Tartószerkezeti bontás nélkül végezhet .
Részletes nedvesség és sódiagnosztikai
vizsgálatot adunk.
20 év szavatosság
ISO min sítés
Komplett felújítás:
Az épület falazatainak salétromszennyez dését,
mint okozati problémát, a BHI KFT. szintén meg
tudja oldani.
Cégünk ezt a problémát összehangolt munkával
hidalja át, a következ képpen:
Helyszíni vizsgálat az AQUAPOL
telepítés és a felújítás során, a
falszerkezet
sótartalmának
a
behatárolására.
a vizsgálatok alapján történik a további
felújítással kapcsolatos technológiák
behatárolása.
(Ez rendkívül fontos, mivel a falszerkezet
kiszáradása után is megmarad a falazat
ásványisó-tartalma.)
A
felújításkor
végzett munkák során (vakolás, festés) a
szerkezetb l a technológiai víz is képes
kioldani a sókat a küls síkra, így a
felületen ismételten megjelenik a
salétrom.
cégünk a felújításra 10 év alatt egyedi
technológiát dolgozott ki, mellyel a
vakolatra a MSZ által el írt 5 év
SZAVATOSSÁGOT tudja adni.

Utólagos h szigetelés:
F tési költség megtakarítás
Új esztétikus homlokzat
Mi történik a megrendelést l a szigetelésig?
Technikus kollégáim az ország egész területén
egységesen 3000Ft-ért felmérik az épületeket, a
helyszínen
nedvesség
és
páratechnikai
diagnosztikát készítenek, majd tájékoztatják az
ügyfeleket a probléma megoldásáról és ennek
bekerülési költségeir l.
A megrendelés után egy vagy több készüléket
telepítünk az épületben, ami a kapilláris hatást
gyengíti és egy rezgés segítségével, kiszárítja a
falakat, és folyamatosan szárazon is tartja, hogy
a megrendel ink egy tartósan száraz és
dohszagmentes
épületet
kapjanak.
Az
AQUAPOL készülék nem igényel elektromos
áramot, a föld elektromágneses energiáját
hasznosítja.
Mi történik a szigetelés elvégzése után?
A probléma megoldása a szigetelés után (vagy a
nélkül) komplett módon történik. A salétromos
vakolatjavítást speciális anyagokkal a festést
páraátereszt
környezetbarát
festékekkel
készítjük,
az
utólagos
h szigeteléshez
el rekevert min ségi anyagokat használunk. A
mobil páramentesít ket a helyszínre telepítjük.
Emellett az ügyfél az épülete hibáiról és a teljes
felújításhoz szükséges, elvégzend munkákról
komplett javaslatot kap.
Vannak-e referenciáik?
Természetesen nagyon sok magánházat és
középületet
is
szigeteltünk.
Leend
megrendel ink
részletes
referencialistát,
tájékoztatót, felmérést és megrendelést az alábbi
címen és telefonszánon kérhetnek.
BHI Kft.
Miskolc, Zsigmondy út 2. tel/fax: 46/382-090,
70/333-19-74
e-mail: info@aquapolbhi.hu
web: www.aquapolbhi.hu

12. KINEK JELENT MEG A FELTÁMADT
ÜDVÖZÍT LEGEL SZ R?
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1. MELYIK A NAGYBÖJT ELS NAPJA?
2. MIKOR VAN NAGYBÖJTBEN SZIGORÚ
BÖJTI NAP?

3. MELYIK A NAGYHÉT ELS NAPJA?

13. KI VOLT AZ A KÉT APOSTOL, AKI
JÉZUS ÜRES SÍRJÁHOZ FUTOTT?
14. MIT MONDOTT JÉZUS A HITETLEN
TAMÁSNAK?
15. MEDDIG TART A HÚSVÉTI SZENT ID ?
REJTVÉNY
Helyezd el az alábbi szavakat, bet csoportokat
az ábrában. Könnyítésként egy szót beírtunk. Ha
minden szó a helyére került, akkor a sötétített
helyen olvashatod János evangéliumából
„Én vagyok a jó pásztor….”folytatását, ami
rejtvényünk megfejtése. Írd meg azt is, hogy
pontosan hol (rész, vers) találjuk ezeket a sorokat
a megnevezett evangéliumban.

4. MIRE EMLÉKEZÜNK
- NAGYCSÜTÖRTÖKÖN?

2 bet sek: AD, ZT, VÉ, TA, ÁS, AJ, LH

- NAGYPÉNTEKEN?

4 bet sek: OSZT, ÁTÉR, ILKA, LAPÉ, TELJ,
ALKU, TÉVÉ, DÓRA

3 bet sek: ÓRA, SÁR, IPA, TÉL

- NAGYSZOMBATON?
5. KIK VOLTAK JELEN AZ ELS
SZENTMISÉN?

5 bet sek: JÓKAI, PAPÁS, KAPOR, TELIT,
TÁLAD
7 bet sek: RIASZTÁ
Zilahi Klára

6. MIT TETT JÉZUS TANÍTVÁNYAIVAL A
VACSORA UTÁN?
7. MELYIK HEGYEN, MELYIK KERTBEN
FOGTÁK EL JÉZUST A KATONÁK?

Á

O

É

T E L I

E
T

A

A

T

8. KI ÁRULTA EL CSÓKKAL AZ ISTEN
FIÁT?
9. MELYIK APOSTOL TAGADTA MEG
HÁROMSZOR JÉZUST?
10. HOGYAN HÍVTÁK A CSÁSZÁR
HELYTARTÓJÁT, AKI JÉZUST HALÁLRA
ADTA?
11. KI ÁLLT JÉZUS KERESZTJE ALATT?

Egyéni versenyben :
I. Kocsis István
Csongrád
II. Gubi Miklós
Újhartyán
III. Csüllög Sándor Csongrád
Páros versenyben:
I. Nagy Nándor – Kocsis István
Csongrád
II. Csüllög Sándor – Kádár Péter Csongrád
III. Serfel Norbert – Márton Ferenc Újhartyán
A résztvev csapatok Újhartyán, Újkígyós,
Kistelek,
Fábiánsebestyén
és
Csongrád
versenyz i nagyon elégedettek voltak a
szervezéssel és a lebonyolítással egyaránt,
többen megfogalmazták, hogy a verseny nagyon
jó
alkalmat
teremtett
sportbarátságok
kialakítására is.
Külön gratulálunk a kupát összesített
eredménye alapján elnyer Kocsis Istvánnak.

Asztalitenisz sikerek
Március 27-én öt csapat húsz tagja versenyzett a
Böjti Kupa elnyeréséért. A plébánia által kiírt és
a Piroskavárosi Általános Iskola tornatermében
Szabó János tanár úr közrem ködésével
megrendezett versenyen igen jól szerepeltek a
„mieink”. A jó hangulatú, színvonalas
mérk zések után az alábbi eredmények születtek.

„Föltámadtam, és újból veled vagyok”
Alleluja
„Ezt a napot az Úr Isten adta”
Alleluja
a Csongrád Piroskavárosi Szent József Plébánia és a
Bokrosi Szent László Templom híveinek lapja.
Megjelenik évente négy alkalommal
Szerkeszt k: Kovács Franciska és Fekete Imre
Felel s kiadó: Nagy Nándor plébános
Cím: 6640 Csongrád Piroska János tér 4
Tel./Fax: 63/ 483- 063 E-mail: k.franciska@vnet.hu
Nyomda: KVIRTEK BT – Tel./Fax: 63/316-251

