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Szent László 1046 táján született I. Béla,
magyar király és Richéza a lengyel király
leánya frigyéb l. Lengyelországban látta meg
Isten szép világát, de már 4-5 éves korában
Magyarországra került. Itt elsajátította azokat
az erényeket, melyek szentté formálták
egyéniségét. A materialista tudományok
kim velik az értelmet, de üresen hagyják a
szívet. Ekkor meghal a hit, a szeretet, helyébe
jön az egekig csapkodó vetélkedés és gy lölet.
Hit nélkül, kereszténység nélkül nincsen
megújhodott magyarság. Kell nekünk Szent
László, kellenek olyan családok és ifjak, akik
az
életpéldáját követik. Ezt a hitet kell
sugároznotok, gyermekeiteket hittanra beíratni,
nem a minden- mindegy közönyét kell
megragadni a magyarságnak, hanem azt, amit
magyar szentjeink mutattak: ez azt jelenti:
Krisztus nélkül nincsen út, igazság, élet. Kérem
ezt a kitartást, hogy büszkék vagytok
templomotokra,
vigyétek
tovább,
és
gyermekeiteket, unokáitokat is neveljétek rá.
Így lesztek világítótorony, így mutattok példát
másoknak. Senki más alapot nem vethet, mint a
mi Urunk, Jézus Krisztus. Kövessétek seitek
hitét, buzgóságát, vallásosságát. Tetteitekkel
mutassátok meg a bens tökben ég tüzet. Szent
Lászlóban édesanyja keltette életre a buzgó
áhítat és alázat szellemét. Apja, Béla, pedig a
vitézséget oltotta belé. Ahogyan Isten a
természetfeletti életben, mint jó Atya, és mint a
legjobb Édesanya a kegyelmeket önti belénk,
úgy a földi életben egy imádkozó családanya és
hittel telt bátor, keresztény családapa a
kitartást, jellemes kereszténységet képes oltani
gyermekébe. László, amikor a beseny k ellen
harcolt, vitézségével megnyerte a harcias
magyarság tiszteletét. Ez az igazi tisztelet,
melynek forrása a keresztény lelkület és ima és
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nem sztárbálványozás. Isten nagy szenteket
adott nekünk: Szent Istvánt, Szent Gellértet,
Szent Imrét, és negyediknek, aki a Jelenések
könyvének vitéze: „Íme, én jövök!” Szent
László fejjel kimagasló alakja legyen
példaképünk. Nekünk, magyaroknak fejjel
kellene kimagaslani a többi keresztény nemzet
el tt, hitben, erényben, katolicizmusban.
Nekünk is ilyen élet kell: hogy a magyar nép
elmondhassa: Isten országa itt van az én
szívemben, az én életemben! Hol vagy Szent
István király? Hol vagy Szent László király?
Hol vagytok ti, két tündökl magyar csillag? Itt
vagytok az én szívemben, az én életemben, az
én akaratomban! Szent István király és Szent
László király nincsenek messze t lünk. Itt
tündökölnek temet nk, egyházközségünk,
templomunk fölött!

(Folytatva a 2. oldalon)

(1. oldal folytatása)

Zarándoklat Medjugorjebe

Amikor
hazánkat,
Édesanyánkat
felosztották, amikor önfiai is tépték és tépik a
sebét, legyetek ti, csongrádi, bokrosi nép
Mária-tisztel k, egymást szeret k! Egyszer
megszületett ez a felírat: A család a kapu. Ti se
felejtsétek el! El ne halványuljon a hazai
szül földnek régi temploma, a közös ima, az
iskola, si családi ház és a faluvégi temet
képe. Isten törvénye, hogy bár mindenkit
szeretünk fajra, vallásra való különbség nélkül,
de az egy vérség áll egymáshoz legközelebb.
Ne torzsalkodjunk, ne viaskodjunk, csak az
Egyház és Haza szeretetében versengjünk.
Amikor a kunok betörtek hozzánk, Szent
László sok ezret foglyul ejtett közülük és
ezeket megkeresztelkedésük után, mint békés
polgárokat az ország különböz
részein
letelepítette. Majd felragyogott a magyarság új
történelmi hivatása: véd bástyát emelni a
nyugat kereszténysége számára, a kelet fel l
jöv veszély ellen. A magyar lovagkor világa
nyílott meg ekkor. Azért imádkozzatok, hogy
fiaitok is ilyen lovagok, szentek és h sök
legyenek! Szent László szigorú törvényeivel
hadat üzent a tolvajlásnak és rablásnak. Mi van
ma? Akkor nem kellett Koppányoktól és
szektáktól tartanunk, ma igen.
A Szent Király alig ötven esztend s
korában meghalt. A nemzet kicsinye-nagyja
úgy siratta halálát, mintha tulajdon édesapját
veszítette volna el benne. Emléke oly mélyen
bevés dött az egymást követ nemzedékek
lelkében, mint egyetlen más nemzeti szentünké
sem.
Nagyváradi
sírja
hamarosan
leglátogatottabb nemzeti zarándokhelyünk lett.
Szent László szellemében éljetek, a szent
magyar múlt hagyományaiban, ahogy ezt
minden más népnél látjátok. Csak sötét múltú
emberek ítélik halálra a múltat. A tisztes h sök,
a szentek unokái életigényüknek tekintik a
múltat. Az Egyházhoz, és népetekhez való
rendületlen h ség az erény útja, amely egyéb
erényekkel az örök hazához is elvezet. seitek
így énekeltek:
„Idvezlégy kegyelmes Szent László Király!
Magyarországnak édes oltalma,
Szent Királyok közt drágalátós gyöngy,
Csillagok közt fényességes csillag!”

2004. június 2-án indult egy kis zarándok
csoport a horvátországi Medjugorjebe.
Imádkozva, énekelve és gyönyörködve a táj
szépségében, 3-án 9 órakor érkeztünk meg.
Els lépésünk volt köszönteni a Sz zanyát,
majd a Szent Jakab templomban hálaimát
mondtunk. Délután felmentünk a hegyre, a
jelenés helyére. 500 m magasan énekelve hálát
adtunk a nagy kegyelemért, hogy ezt a csodát
megérezhettük. Következ nap szintén a
hegyre mentünk a Szent kereszthez, a
keresztúton imádkozva zuhogó es ben, de
mindenki mosolygó arccal ért le. Minden
délután 6 órakor a templomban rózsafüzér
imádkozás, 7 órakor szentmise, utána, pedig
jelenési ima volt. A zsúfolásig megtelt
templomban mindennap felt n en sok fiatal
volt, akik példás viselkedéssel - ülve, térdelve a f oltár el tt imádkoztak, a 9 órás befejezésig
senki sem hagyta el a templomot. Vasárnap,
nagy örömünkre találkoztunk zentai magyar
zarándokokkal, csatlakozva hozzájuk, a
kápolnában magyar nyelv szentmisén vettünk
részt. Közülünk mindenki meggyónt, így lett
teljes a zarándoklatunk. Szomorú, hogy ma is
láthatók a háború nyomai, kiégett, romos
lakatlan házak emlékeztetnek a borzalmakra.
Egy Ferences atya szedte össze a háború árváit,
meglátogattunk egy árva gyermekek otthonát
is, a templomukban imádkoztunk értük.
Drogosok otthonát is megnéztük, akiknek a
saját kezük által épített templomukban
mondtunk imát. Szentmise után elmentünk a
feltámadt
Krisztushoz,
elköszöntünk
a
Sz zanyától és elindultunk haza, szívünk,
lelkünk telve volt boldogsággal.

Nagy Nándor plébános

Bokrosi zarándokok

A keresztség szentségér l

Elmélked Rózsafüzér

A szül knek kell kérni, a helyileg
illetékes plébánostól. Más plébános csak
akkor keresztelhet, ha erre engedélyt kapott
a területileg illetékes lelkipásztortól.
Keresztelési oktatásra mind a szül knek,
mind a keresztszül knek el kell jönnie. Ez a
keresztelés feltétele. Ez nem tanfolyam,
hanem a plébánián 1-3 oktatásig terjed.
Ezeken
a
beszélgetéseken
lelkileg
készülünk, ráhangolódunk a szentségre.
Munkahelyen való lekötöttség nem lehet
kifogás, mert id pontokat a plébánián
tudunk egyeztetni. A szül k keresztelési
igazolásukat hozzák magukkal, (mikor, hol
részesültek a keresztség szentségébenmivel a hitükre keresztel a pap, ha ilyen
levél nincs, azon a plébánián kell igazolást
kérni a keresztség tényér l, ahol
keresztelték ket. A keresztszül nek, vagy
keresztszül knek hasonlóképpen). Akik
kérik a keresztelést, azok kérik el az
igazolást is, els áldozás és bérmálkozás
tényér l is. Hitét gyakorló, római katolikus
hív lehet csak keresztszül . Ha legalább az
egyik szül római katolikus vallású, az
hitére tud keresztelni a plébános.
Másvallású keresztény csak keresztelési
tanú lehet. A keresztelést a tervezett
id pont el tt 2-3 héttel kérjék a szül k.

A Szentatyát mindig is jellemezte a
Mária- tisztelet és ezt élete középpontjába is
állította. A Rózsafüzér-imában gondjainkat
odarakjuk a Sz zanya lábai elé, segítségét
kérve és a lelki megnyugvást is. Ez az ima
(bizonyítékok szolgálnak erre), fizikálisan
is gyógyít. Az élet mindennapi nyomasztó
gondjaiból kiemel minket. Szándékokra is
imádkozhatjuk. Ezt az imaformát az
egyszer ség jellemzi. Egyszer ség, és
mégis fenségesség, mert az Üdvözlégy-eket
átszövi Krisztus Urunk életének titka.
Szelídség is jellemzi ezt az imát, mert a
Sz zanya kér minket, hogy ezt imádkozzuk,
Szent Fiához imádkozzon a hív közösség.
Égi Édesanyánk segítséget nyújt ebben. A
Rózsafüzér-ima ugyanis a közösséget
megszenteli. Fellendíti a hitéletet, tartalmat
ad az egyéni sorsoknak, és mintegy
„beimádkozzuk”,
újjárenováljuk
templomainkat lelkileg. A következ képek
segítséget nyújthatnak a szemlél d , vagy
elmélked Rózsafüzér-imához. (Templomi
üvegablakok ábrázolásai). Lényeg: amikor
mondjuk,
vagy
szívünk
énekel,
kitárulkozunk az Úrban, önmagunkat adjuk
egészen oda Istennek.
Nagy Nándor plébános

Els áldozási szentmise
Június 6-án ünnepi szentmise keretében 11 gyermek el ször részesült szentáldozásban,
vehette Urunk szent Testét magához. Hitoktatójuk - Magyar Katalin - a lelki felkészítés
mellett még arra is gondot fordított, hogy a gyerekek az el adott prózai és énekes m sorukkal,
közös szerepléssel tegyék emlékezetesebbé szüleiknek, szeretteiknek e szép napot.
Surján Noémi az alábbi gondolatokkal köszöntötte az ünnepelteket:
Kedves Gyerekek!
A mai nap nagy öröm az egész
egyházközség
számára,
mert
ma
ünnepeljük, hogy els áldozók lettetek.
Ezen a szentmisén mindnyájan értetek
imádkozunk, hogy a Mennyei Atya jó
gyermekei lehessetek. Megköszönjük az
Úr Jézusnak, hogy a szívetekbe tér, aki
nemcsak vendég akar lenni, hanem

testvéretek is. Példájával és a Szentlélek
által akar segíteni titeket a jóra, az örök élet
felé minden nap. Kérjük t és ti is sokszor
kérjétek Jézus Krisztust, hogy alakítsa
szíveteket az Szent Szíve szerint, hogy jó
keresztények lehessetek az életben.
Isten hozott benneteket!
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fotó: Bakainé

Almádi Angéla, Blaskovics Dániel, Buda Anita, Halász Dániel, Kanalas Anna,
Kordik Adrienn, Sági Emese, Sineger Márta, Szabó Orsolya, Szalai Kitti, Tóth Anita.

Nagy Nándor plébános prédikációja az
Els áldozási ünnepi Szentmisén
Kedves Hívek! A mai ünnep
Egyházközségünk legszebb ünnepe, hiszen
az els áldozók el ször találkoznak a
Szentségi Jézussal. Emlékezzünk mi is
vissza els
szentáldozásunkra, milyen
ígéretet tettünk akkor, hogy h ek maradunk
Jézus Krisztushoz, a szívek Királyához.
Mindig az els szeretet az, ami er t ad
nekünk. Er t ad a hétköznapokban, a
talpraállásban és elmondhatjuk, hogy az
ember csak akkor igazán ember, akkor
teljesedik ki, ha tud ünnepelni, odafordulni
Élete Urához, Jézus Krisztushoz.
Szent Máté evangéliuma így írja le
Urunk szavait: „Íme, én veletek vagyok
mindennap a világ végéig.” Mi is maradjunk
mindennap együtt Jézussal, nemcsak életünk
végéig,
hanem
örökké,
a
boldog
folytatásban, a mennyországban is. Az
embernek gyakran kell tisztogatnia b nt l
megsebzett lelkét, és a szentgyónásban
visszakapjuk a megszentel kegyelmet. A
szentáldozás pedig megszentel bennünket,
er t ad a b nök leküzdéséhez. Mi
figyelmeztet bennünket arra, hogy Isten jelen
van világunkban, a lelkünkben és a világ
fölött is? Amikor a harangszót halljuk,
tudjuk,
hogy
szentmisére
hívogatsz
bennünket. Amikor beszélgetünk Vele,
imádkozunk Hozzá, meglátogatjuk t. A
gyónásban pedig vérével hintjük meg
lelkünket, üdvünket intézhetjük szolgái által,
a szentáldozásban pedig az egyesülés
szeretetét élvezzük. A természet Teremt jére
mutat vissza, Aki azt megalkotta. Mindez a
hit azt hirdeti: itt van Krisztus, minden
vigaszunk így szól: immár nem szakíthat el
semmi sem Krisztustól. Jézus megszelídíti a
mi szívünket, a mi b nre hajló zsémbes,
elfogult, hideg, másokat talán nem
méltányoló darabos természetünket, és új
emberként már azon örülünk, hogy másokra
szeretettel gondolunk, hogy nemes indulatú
lelkekké válunk.
De az Isteni szeretet még ennél is tovább
megy. Szeretetközösségbe kapcsol össze
bennünket.
Az
Isteni
természet
a

Szentháromság személyes közösségében
létezik. A házastársak szeretetközössége is
ezt tükrözi vissza, az egyházközösség is
ebben a szeretetközösségben és egységben
találja
meg
értelmét.
A
katolikus
keresztények ebben az egységben élnek és
gondolkoznak. A Szentháromság titkában
részesedünk már ezen a földön, és ez csak a
boldog örök életben válik majd teljessé.
A keresztény ember földi életútja
befejeztével tudja, hogy az Atyai házba
érkezik. A hív ember szereti az életet és
küzd érte, de nem fél a haláltól, mert tudja és
reméli, hogy Jézus azért küldte a Szentlelket,
hogy
bennünk m ködjék, és eljussunk
majd abba a házába, ahol az Atya, a Fiú és a
Szentlélek éli a szeretet életét mindörökké.
A hitetlen ember is szereti az életet, de a
haláltól való félelem azt megkeseríti a
számára.
Azért kell imádkoznunk másokért,
önmagunkért is, gyermekeinkért is, hogy az
Úr színe elé, az örök életbe is „mennyegz s
ruhában” érkezzünk, azaz a kegyelem
állapotában. Soha ne csússzunk vissza, éljük
a lélek életét! És akkor er t is kapunk
Istent l földi életünkre nézve.
A második Korintusi levél alapján így szól
egy imádság- a betegek kenetéért címmel:
„És ha eltölt bennünket /Urunk/ az élet
öröme és fénye, taníts meg arra, hogy” „Ha
ugyanis már a mulandó oly dics séges volt,
akkor
a
maradandó
még
sokkal
dics ségesebb lesz. „Segíts felfedeznünk az
örök javak közeledését e-világi örömeink,
sikereink, élményeink fakulásában! Segíts
meglátni Búzaszem – életünk rothadó
feloszlásában. A megsokszorozódó, Gazdag
élet jelentkezését!”
Az emberiség jöv jének képe, a
Mester, Jézus nélkül csak egy szomorú
kilátású jöv , de a hív ember számára, egy
hitében megújuló emberiség számára a
jöv nek képe már nem ilyen, mert tudjuk,
hogy Krisztussal leszünk, otthon leszek vele,
és
az én utam. Nem vagyok kóborló,
hazátlan lélek. Vándor vagyok, de nem
örömt l
idegen,
s t
reményem
hallhatatlansággal telve. Krisztussal leszek,
otthon leszek, és az én utam! Amen.

EGY INTERNETES LELKIGYAKORLATBÓL
Nagy Nándor plébános
A lelkigyakorlatozó egy- egy gondolatot tegyen magáévá. Napról- napra, hétr l- hétre,
úgymond gyakorolja be magát. Imádkozzon. A szentírási részek és a képek segítenek ebben.
- Ha nem jár át a hit öröme, az önzésem az oka.
- A keresztény ember misztikus. Istenre figyel.
- Isten egy csodálatos életre hívott!
- Az Istennel való egyesülés annál mélyebb, minél mélyebb lelkünkben a tisztulás.
- Mit tudnál tenni azért, hogy Jézus valóban benned lakjon? (b nök, rossz szokások
elkerülése.)
- A misztikus élet forrása a Szentlélek. A misztikus életet állandóan átszövi az Isten utáni
vágy.
- Van elképzelésed róla, a szentmise hogyan lehetne lelki életed középpontja? (Pl. el re
elolvasom a szentírási szakaszokat.)
- Hogyan tudnál mélyebb odaadást átélni a szentáldozásban? (pl. több imával.)
- Elszántad- e már magad igazán Jézus követésére?
- Mit teszel azért, hogy legy zzed tudatos b neidet, rossz szokásaidat?
- Milyen az istenképed? Mered-e Istenre bízni magad?
- Hétköznapjaidban mennyire élsz Isten jelenlétében?
- Aki nem h séges, annak fel- lehullámzik a lelki élete.
- Az ima forrása a Szentlélek. Ha akarod, átformálhatod a világot!
- Milyen gyakran mondasz közbenjáró imát? Átérzed- e mások problémáit?
- Isten nem hallgatta meg imádságomat.- mondod. Pedig Isten meghallgatja imádságunkat, de
nem mindenkor adja meg, amit kérünk. Az igazán imádkozó ember nem a saját akaratát
akarja kier szakolni Istent l, hanem azt kéri, Isten tegye alkalmassá arra, hogy megismerje és
megtegye az akaratát.
- Az imádság a hit forrása. Nem a szavakon múlik az igazi ima, hanem a lelkületen.
- Mennyire éled át hittel a szentmisét? Mit jelent számodra a testvéri közösség?
- Mennyire formálja át életedet a szentáldozás? (Mondasz- e Jézusnak szívb l jöv ,
örvendez , dics ít szavakat szentáldozás után?)
- Megköszönted- e már Istennek, hogy Egyháza által vezet az üdvösség felé?
- Az Egyház Krisztus Misztikus Teste. Egy olyan szellemi valóság az Egyház, ami szorosan
hozzátartozik Krisztushoz: Általa és Érte van!
- Mennyire engeded, hogy Isten Igéje, a Szentírás irányítsa az életedet? Kapcsolatba hozod- e
az életeddel? (A Szentírás rávezet az életért való felel sség vállalására!)
- „Legyetek megvalósítói az Igének, ne csak hallgatói!”…(A Szentírás megtanít imádkozni.)
- A jézusi szeretet melletti döntés irányválasztást jelent. Mennyire éled át a szeretet
felel sségét a körülötted él emberek iránt? (Tiszteled-e ket, vagy uralkodni akarsz
fölöttük?)
- Jézus korában az ismeret szó szeretetet jelentett. A gyermek azt a mintát követi, amit
szüleinél lát.
- Akinek szíve tele van negatív érzésekkel, annak védekezési rendszere gyöngül.
- Tettél- e valamit azért, hogy a szeretet sebei gyógyuljanak benned? (pl. ima.) Szeretetünk
ajándékozásával másokat boldoggá tehetünk!
- Teljes szívvel, él és állhatatos hittel, szoktál- e imádkozni?
- A szemlél d ima Isten gyermekének imádsága (a b nösé, aki bocsánatot nyert, és kész
befogadni a szeretetet, és még nagyobb szeretettel akarja viszonozni azt).

Szentírási részek:
Jn 15, 4-5 1Kor 6, 17 Lk 15, 18 Lk 14, 27 1Kor 1, 27- 28 Jn 16, 13 Jn 17, 11. 13
Mt 7, 7 Jel 19, 7 1Kor 12, 27 1Kor 3, 9 Róm 8, 5-9 Kiv 15, 2 2Tim 3, 15 Lk 10,
27-28 Jn 15, 12-13 Gal 5, 22 1Kor 13, 1-5. 13 Kiv 33, 11 Énekek Én. 1, 7
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Valami elkezd dött…
Örömmel számolhatunk be, hogy az
Egyházközség
szervezésében
egyre
gyakrabban kerül sor kulturális és sport
rendezvényekre,
ismeretterjeszt
el adásokra.
Tisztel i kezdeményezésére és szervez
munkájának köszönhet en május 27-én egy
zenés irodalmi est keretén belül emlékeztünk
Wass Albertre. A mintegy 60 f el tti
el adásra
a
Kolostor
épületének
Tanácstermében került sor, ahol válogatott
m veinek
bemutatásán
keresztül
ismerhettünk meg egy igazi hazafit.
Köszönjük, hogy Pozsár Ferenc és a
felvételen szerepl k bepillantást adtak az
elhunyt költ és író munkásságából, akit az
estet szervez és a nagysiker „Hontalanság
hitvallása” cím m sort összeállító Zilahi
Klára az alábbiakban mutat be.
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Egy ember élete…, egy magyarnak született
ember 90 éve. Rövid, mert álmai nem
válhattak valóra. Hosszú, mert szenvedéssel
teli. WASS ALBERT élete… A költ é, az
íróé, a szerkeszt é, az erd mérnöké, az
egyetemi professzoré, az irodalmi szervez é.
A családapáé. Azé az emberé, akit a II.
világháború után, hazája elhagyására
kényszerítenek, megfosztva ezzel alapvet
emberi jogától. A hontalanság érzésével,

idegen földön halt meg, de élete végéig
töretlen hittel, magyarként szolgálta hazáját.
„Miután az Úristen különös akaratából az
erdélyi Mez ségen születtem magyarnak, s
ott n ttem emberré is, ifjúkorom óta úgy
éreztem,
hogy
emberi
és
magyar
kötelességem a Mez ség megírása. Mint
tájat már leírtam többször. Furcsa, hajlott
hátú dombjait, görbe völgyeit, suhogó
nádasait, apró, kék viz tavacskáit, kopár,
vízmosásos meredélyeit, melyeket esténként
rózsaszínre fest a lenyugvó nap. Embereir l
is írtam már többször. Azokról a különös,
magukba néz , hallgatag emberekr l, kik ott
éltek meghúzódva a hajlott hátú dombok
gödreiben, s kiknek magasba vágyó álmait
újra meg újra gúzsba kötözte a kátyús
d l utak agyagos sara.”/ Kard és kaszaEl szó/
De lehet-e hontalan az, aki ilyen szeretettel,
rajongással ír szül földjér l, az otthoni
tájról, egy aprócska elhagyott virágról…?
Lehet-e hontalan az az ember, aki írásaival
gyönyörködtet, kacagásra késztet vagy éppen
sírásra? Aki a magyarság történelmét olyan
valóságh en, olyan félt , aggodalmaskodó
szeretettel,
figyelemfelkelt
bírálattal
hagyományozza az utókornak?
„Vád és felel sség egyformán terhel
mindenkit, aki az évszázadok egymásba
kapcsolódó során nem szívlelte meg a
honalapító sök tanítását. Mely tanítás
szerint azé a föld, aki megm veli, s azé az
ország, akié a föld. Valójában err l van szó
ebben a könyvben. Hont foglalni alkalmas a
kard, s annak védelmezésében hasznos.
Megtartani a hont azonban csak kaszával
lehet.
Kaszával,
ekével,
izzadságos,
becsületes munkával. Hont veszejt, ki másra
bízza a munkát.”
/Kard és kasza - El szó/
Sok- sok regényében, novelláiban, szép
számmal megjelent verseiben leírt gondolatai
ott élnek az erdélyi magyarok szívében és
úgy gondolom egyre több anyaországi
magyar szívében is. Ott él azok között, akik
közé mindig is vágyott.
Döntsék el hát Önök, akik olvassák m veit,
szép számmal megtalálhatók a plébánia
könyvtárában, vagy akik eljöttek a 2004. 05.
27-én tartott emlékez estünkre, hogy

hontalan-e Wass Albert?! Segítségképpen
engedjék meg, hogy idézzek még néhány
sort az író tollából:
„Hogy mi ennek az írásnak a célja? El ször
is az, hogy valamiféle maradandó
emlékoszlopot állítson a múltnak, miel tt a
bölények
hátrahagyott
csapásait
a
fölismerhetetlenségig szét nem tapossák a
birkanyájak. Másodszor, hogy fényt vessen a
történelmi sors ezer apró titkára, s ezáltal
jövend
nemzedékek
okulására
szolgálhasson. Végül pedig, hogy az
egyszer
szeretet
céltalanságával
elbarangolhasson még egyszer az emlékezet
mindazokon a kedves, régi ösvényeken,
melyek dombról dombra, nádasról nádasra
és tóról tóra behálózzák ezt a szép, szomorú,
különös világot, ahol tücsökzene és
békazsongás kötözi meg b vös varázslattal
az emberi lelket.”/ Kard és kasza- El szó/
1998-ban a nagy író meghalt. Hamvait
elvitték az erdélyi Helikon emlékparkba, a
Vécsi kastély kertjébe, a Maros völgybe, a
havasok látóhatárához, amelyet úgy szeretett,
és népe körébe, akiért olyan hosszú id n át
h ségesen síkra szállt. Nyugodjon békében!

Bemutatkozik az Egyházközség világi
elnöke: Terjék István

1956-ban születtem Kiskunfélegyházán,
szüleim földm vesek voltak, négyen
vagyunk fiútestvérek, szüleink vallásosan

neveltek fel bennünket. Kisgyermek
koromban, a gátéri templomban ministráltam
néhai Tóth Árpád plébános lelki vezetése
mellett. 1979-ben n sültem meg, így
kerültem Csongrádra. Családot alapítottunk,
építkeztünk
feleségemmel.
Három
gyermekünk született itt, a Piroskavárosi
templomban kereszteltük ket, itt voltak
els áldozók, bérmálkozók. Ide járunk a
vasárnapi szentmisékre is. 1997-ben az el z
egyházközségi választáskor megkeresett
Sarusi Ferencné, hogy fogadjam el a jelölést
a testületi tagságra. Igent mondtam és a
hívek megválasztottak. Öt évig a karitatív
munkacsoportban
dolgoztam
a
nagycsaládosok közösségbe építéséért. 2002ben új választás volt, amikor Szemerédi Imre
bácsi betöltötte 70. életévét és tiszteletbeli
tagunk lett, ekkor választottak meg az
helyébe
világi
elnöknek.
Képvisel
testületünk havonta gy lést tart mindig az
aktuális
megoldandó
feladatokról.
Kötelességemnek
tartom
meghallgatni
híveink panaszait, kívánságait, segítem a
munkabizottságokat feladataik ellátásában.
F célunk a gyermekek felkészítése a
rendszeres vallásos életre. Ne merüljön ki a
vallásosságuk csak abban a vallásosságuk,
hogy gyermekeiket meg kereszteltetik, és
utána nem íratják be iskolás korában hittan
órára. Tanulják meg szüleik vallásosságát, és
rendszeres hitoktatással alakuljon ki bennük
az elhatározás, hogy Krisztuskövet k,
lesznek.
Amikor
szeretetükr l,
buzgóságukról
bizonyságot
tesznek,
legyenek els
gyónók és els áldozók.
Bérmálkozásról személyesen kötelezzék el
magukat Isten munkatársának a hittérítésben,
az apostoli munkában. Mivel világunknak
elkötelezett hív emberekre van szüksége,
akikre Jézus is és az emberiség is biztosan
számíthat. Fiataljaink a szentségi házasság
szerint éljenek, mert ez a biztos családi élet
alapja. Nagyon sok id shöz el kell jutnunk
öregségünkben,
betegségükben,
hogy
segítségükre legyünk. Ebben nagy a szerepe
az egész hív közösségnek, hogy szóljanak,
hol vannak vigasztalásra, lelki békére
szoruló magányos öregek. Ez egyházunk
feladata, hogy gy jtse össze és segítse a lelki
életre törekv embereket.

Szentek szobrai és keresztek
Folytatjuk az el z
lapszámunkban
megkezdett sorozatunkat, a város és
környékén található kereszteknek és
Szentek szobrainak 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. A történt
változásokat és egyéb új ismereteket
Felföldi Miklós dolgozta fel, a fotókat
Kurucz Dávid készítette.

Felállításának
körülményeit
Mészáros József így mondja el: „1944
októberében lovas kocsin mentem a
sz l be. Közeledett a front. Kés bb tudtam
meg, hogy aznap jöttek át az orosz csapatok
a Tiszán, a Mámai-kompnál. Heves német
ellentámadás is volt. Arra lettem figyelmes,
hogy repül gépek jelentek meg a fejem
fölött, és szórták a bombát. Nagyon
megijedtem, megálltam a lovakkal, és
behúzódtam egy fa alá. Megfogadtam, hogy
ha szerencsésen megmenekülök, keresztet
állíttatok ide.”

Fogadalmi keresztek
Mészáros-kereszt
Az úgynevezett Uraság útján a sz l k
között
található
egy
kis
kereszt
téglatalapzaton.
A kereszt m k b l
készült, márványbetéten van rajta a
márványkorpusz.

A talapzatában lev tábla szövege:
„Isten dics ségére emeltette
Mészáros József és neje
Vince Mária
1944. okt. 8.”

A kiskunfélegyházi út mellett, a
várostól kb. 3 km-re áll egy dombon egy
magas k kereszt, k korpusszal. A kereszt
és a korpusz egy anyagból van vésve.
Talapzata termésk . Alig kivehet en az
1833-as évszám olvasható rajta. Feltehet en
az akkor dühöng kolerajárvány fogadalmi
keresztje.
A
motorizáció
fejl dése
szükségessé tette, hogy a kerékpárosokat
eltereljék a f útról. Így kerékpárutat
építettek és a nyomvonalába esett a kereszt.
Átépítésre nem került sor, mivel a kereszt
bal oldalán egy kis kitér vel meg lehetett
oldani az építkezést. A kereszt a város felé
néz.

Köszönettel tartozunk Bogdán Lajosnak,
a Csongrád megyei Honismereti Egyesület
titkárának, hogy szegediként felhívta a
figyelmünket Csongrád jeles szülöttjére, Váry
Gellértre. Bogdán úr ígéretet tett, hogy
személyesen eljön hozzánk el adást tartani
városunk helytörténetéb l.
Hetvenöt évvel ezel tt halt meg Váry Gellért
Csongrád méltatlanul elfelejtett személyisége
Váry Gellért piarista szerzetes 1842. február
2-án született Csongrádon. Atyja Meister
János Csongrád els patikáriusa volt, aki
Pestr l került Csongrádra. Édesanyja Váry
Mária, egy Csongrádi sz csmester leánya,
akit buzgó vallásossága miatt "istenes Váry
Mari" néven ismertek. A család ötödik
gyermekeként
Meister
Sándor
néven
anyakönyvezték. Gyors felfogóképessége és
jó emlékezete kiterjed gyermekkorára is. Az
Emléklapok Csongorád multjából cím
kéziratos könyvében, amit 1904-ben fejezett
be, pontos képet ad a szabadságharc csongrádi
eseményeir l, hogyan verte ki Csongrádról
1849-ben a császári csapatokat a város
lakossága, majd hogyan álltak bosszút a
vereségért a visszatér császáriak. Elemi
iskoláit részben magánúton, Csongrádon
végezte.
Gimnáziumi-tanulmányait
Kiskunfélegyházán kezdi meg, amit az els év
után Szegeden, a Piarista Gimnáziumban
folytat. Nagy hatással volt rá tanára, Csaplár
Benedek, aki a görög nyelvet tanította. Ez is
motiválta abban, hogy a hatodik osztály
elvégzése után jelentkezett a Piarista Rendbe.
Ekkor választotta rendi nevéül az els csanádi
püspök nevét, Gellértet, és osztályf nöke
csipkel dése miatt vette föl anyjának a
vezetéknevét a német hangzású Meister
helyett. A Vácott töltött újoncéve után
visszatért Szegedre befejezni középiskolai
tanulmányait. 1861-1863 között Szegeden
tanít,
osztályf nöke
volt
a
jeles
folkloristánknak, Kálmány Lajosnak is.
Közben, rendjében negyedikként, 1862-ben
megszerzi az állami tanári képesítést. 18641866 között Vácott és Pesten, majd 1866-

1873 között Kecskeméten tanít. 1873-1891
között
ismét
Vácott
m ködött,
az
újoncnövendékek
mestereként.
1891-1903
között rendi kormánysegédként Nyitrára kerül.
1904-1913 között Rómában, a Piarista Rend
központjában, a generális tanácsban képviseli a
magyar, osztrák, cseh-morva és lengyel
rendtartományokat. Küldetése lejárta után
nyugállományba vonul, visszamegy Nyitrára,
ahol 1929. február 16-án, 87 éves korában
meghalt. Nyitrán temették el.
Munkásságára minden bizonnyal a szegedi évei
voltak a legnagyobb hatással. Ekkor már nagy
hagyományai voltak a szegedi Piarista
Gimnáziumban a hazaszeretet, a hagyományos
népi kultúra, a „szögediség”, a lokálpatriótizmus
ápolásának. Ebben az id szakban, 1862-ben
gy jti össze a csongrádi gyermekmondókákat,
játékokat. Ennek a hatása mutatkozik meg abban
is,
hogy
tanulmányt
ír
Csongrádnak
Szentegyházai
címmel,
majd
kés bb
unokaöccse, Tekulics Sándor részére megírja az
Emléklapok Csongorád multjából cím
kéziratos helytörténeti munkáját. Százkilenc
nyelvészeti, történelmi és irodalmi tanulmánya,
cikke jelent meg újságokban, folyóiratokban.
Hét könyve jelent meg nyomtatásban. Több
m vében, melynek egy része kéziratban van,
foglalkozik a Piarista Rend történetével.
Leny göz a nyelvtudása is. Latinul és görögül
folyékonyan beszélt és írt, olaszul, oroszul,
franciául, németül beszélt és irodalmi m veket is
fordított. Turgenyev Kisértet cím novellájának
a fordítása olyan sikeres volt, hogy azt a
folyóirat, amelyikben megjelent, kénytelen volt
füzet formában újból megjelentetni. Igen jól
rajzolt és festett. M veinek az illusztrációját is
maga készítette. Zenével is foglalkozott, jó
fuvolajátékos volt. Váci tartózkodása alatt
tanártársaival gyakran együtt muzsikáltak. A
város
muzsikusaival
összefogva
több
hangversenyt rendeztek. Sajnálom, hogy
Csongrádnak ez a sokoldalú, jelent s szülötte
feledésbe került. Csongrád az utóbbi években
több emléktábla felállításával hívta föl a
figyelmet neves szülötteire. Vajon mikor kap
emléktáblát Váry Gellért, és mikor jelölik meg
az els patika helyét Csongrádon?

Aki szépen énekel, az kétszeresen
imádkozik
A templomi énekkarok, kórusok
közrem ködésével
egy-egy
szentmise,
különösen nevesebb ünnepnapok alkalmával
színesebbé, szebbé tehet k. Komoly
zeneszerz k, majd szövegírók ezt felismerve
már a régmúlt id kben írtak direkt templomi
m veket, amelyeket az ünnepre jellemz
szöveggel láttak el. Templomunk énekkara
amat r szinten járul hozzá a liturgia ezen
belül az Egyházi ünnepek mélyebb
átéléséhez. Erre igen sokat és lelkesen
készülünk. A felkészítésben els sorban
kántorunk,
Tóth-György
János
tevékenykedik,
de
alkalmanként
templomunk plébánosa Nagy Nándor atya is
besegít.
Ezt a kis lelkes gárdát annak idején az
el z kántorasszony Török Józsefné Szarvas
Mónika verbuválta össze. Halála után a
jelenlegi kántor folytatja a munkát, akinek
vezetésével sok új éneket tanultunk.
Az egyszólamú énekekkel nincs is
különösebb gond az elsajátítás és éneklés
tekintetében, de a többszólamú énekek
megkövetelik azt, hogy csak komoly
felkészülés után tudjuk el adni azokat.
Sajnos közöttünk képzett énekes egy sincs,
így igen sok közös gyakorlás után
formálódik, alakul az ének. De ha egyszer
összeformálódik egy m , akkor bizony
mindenki örül, érezzük a gyakorlás
eredményét.
Nagy problémánk még az is, hogy nem
vagyunk már fiatalok, sajnos a középkorú
vagy annál fiatalabbakat egyszer en nem
tudjuk rávenni, hogy csatlakozzon hozzánk.
Tizenhárom n i énekkari tag mellett csak öt
esetenként hat férfi van. Domján Józsefné,
Felföldi Antalné, Felföldi Miklós, Felföldi
Miklósné, Gajdos Lajosné, Gazsi Rókus, Gut
István, Gyergyádes Antalné, Hajdú Józsefné,
Kulik Ferencné, Mizere Imre, Mizere
Imréné, Németh Mátyásné, Sarusi Ferencné,
Szegedi Istvánné, Szemerédi Imre, Szemerédi
Imréné, Szivák Györgyné, Táncos János,
Tóth Béla. Felkészülésünk során nagyobb
hangsúlyt fektetünk a következ ünnepekre:
Karácsonyi id re, Húsvétra.

Ezen kívül már harmadik éve, hogy halottak
napján
megemlékez
gyászszertartást
tartunk, imádságokkal és énekekkel.
Megemlékezünk az elhunyt h sökr l,
anyákról, apákról, gyerekekr l és az
ismeretlen elhunytakról. Ezen énekek mindig
szívszorongató érzést váltanak ki a hívek és
az énekkar azon tagjaiból egyaránt, akik a
közelmúltban veszítették el szeretteiket.
A fellépések növelik az énekkar tagjainak
önbizalmát és összetartását.
Kisebb ünnepek el tt a Hozsanna
énekkönyvb l próbáljuk el az egyházi
énekeket, ugyanakkor a mise közbeni Zsoltár
válasz-feleleteket is begyakoroljuk. Az év
többi vasár- és ünnepnapjain rendszeresen a
kóruson közösen énekelünk a szentmiséken.
Az, hogy templomunkban a hívek is igen
lelkesen énekelnek, ez Soós Dénes atyának
köszönhet . Ugyanis idekerülése után több
alkalommal
prédikációja
befejezésekor
megjegyzést tett a híveknek, hogy könyvük
ne becsukva legyen el ttük, hanem
énekeljenek tudásuknak megfelel en.
A húsvéti passiót már Mónikával is
énekeltük, amit továbbra is folytatunk.
Harmadik éve adjuk el kántor úrral a
Jeremiás siralmait. Ezt ugyan 2 f énekli
felváltva, de a kés bbiek folyamán be
szeretnénk vonni másokat is. Így szebbé,
színesebbé tehet , ez a nagyheti ének. Hogy
énekkarunk továbbra is fennmaradjon ebben
a felújított szép templomunkban, várnánk új
lelkes énekeseket, fiatal lányokat és fiúkat.
Felföldi Miklós

Cserkész fogadalom
A Szent György napi cserkész fogadalmon
Dékány István cserkészvezet el tt három
kis cserkész avatására került sor, Sági
Emese, Seres Zita és K rös Tamás mellett
az ünnepség keretében megújították
fogadalmukat az 575. sz. Szent György
cserkészcsapat öreg tagjai is.

Ki tud róluk!

Szerkeszt ségünk továbbra is közre ad régi fotókat. Kérjük, aki a képen szerepl kr l
felvilágosítást tud adni, vagy aki a felismeri magát, írja meg nekünk, hogy mikor készült a
fenti felvétel.
Az el z lapszámban megjelent Gyárfás atyával készített felvétellel kapcsolatban nagy
örömünkre jelentkezett a kép elején álló egykori barna copfos kislány, dr. Kovács Károlyné
szül.: Gera Rozália.

Felvételünk június 12-én a gyermekekért
bemutatott esti szentmisén készült.
Sajnálatunkra – mint a fotón is látható –
nagyon kevés gyerek vett részt, a misét
követ liliomos gyermekáldásban és a
körmenetben.

Kedves Gyerekek!
Elérkezett a várva-várt nyári szünet,
a vakáció öröme. Ilyenkor minden gyerek
úgy érzi, hogy a legjobb dolog történt vele.
Nem kell korán kelni, több kilós táskát
cipelni, tanulni. Mintha minden és mindenki
a gyerekek kedvét keresné és azon
fáradozna, hogy minél szebb legyen a nyári
szünet számotokra. És a Jóisten? Bizony, az
akarata is az, hogy az iskolaév fáradalmait
kipihenjétek,
testben
és
lélekben
felfrissüljetek. Isten parancsa, hogy minden
munka, a tanulás is elnyerje méltó jutalmát.
De a Jóisten nemcsak testünk, de a
lelkünk fáradozását is értékeli. Az
legnagyobb ajándéka, hogy még a
vakációban
is
nagyon
szeret
mindnyájatokat.
A
Jóisten
sohasem
vakációzik, szeretete sohasem fogyatkozik
meg az emberek iránt. És erre a szeretetre
mi a mi válaszunk?… Mi lehet egy iskolás
gyerek válasza a Mennyei Atya szeretetére?
A legszebb az, ha a szünetben is elmegyünk
vasárnap a szentmisére, hogy ott
találkozzunk
Jézus
Krisztussal
az
igeliturgiában, s az áldozat liturgiájában.
Válaszunk az is, hogy nem
feledkezünk el reggel, este imádkozni:
mindent megköszönni a Jóistennek…
Tudjátok, Isten iránt is meg kell mutatnunk
szeretetünket,
ahogyan
szüleinknek,
egymásnak is újra és újra bebizonyítjuk,
hogy szeretjük
ket. A Szentírásban
olvassuk Jézus Krisztus figyelmeztetését.
Aki h séges a rábízott feladatokban, azt a
Mennyei Atya megjutalmazza: „Jól van, te
derék, h séges szolga! Menj be urad
örömébe!” /Mt 25, 21-23/.
A vakáció ideje arra is való, hogy
megmutassuk a Jóistennek szeretetünket,
h ségünket. A pihenés, a szórakozás idején
is úgy akarunk viselkedni, ahogyan Jézus
Krisztus tanította nekünk. Mert a szünid
„feladat” is számunkra. Jól kell azt eltölteni.
Miben áll ez? Legyen gondotok arra, hogy
ne a TV, ne a videokazetták irányítsák a
szünid pihenését, szórakozását. Figyeljetek
arra, hogy mit tanít Jézus Krisztus
vasárnapról - vasárnapra a templomban? Ne

felejtsétek el azokat a figyelmeztetéseket, jó
tanácsokat, amit korábban tanáraitoktól, jó
szüleitekt l és a hittan órán kaptatok. Ha így
cselekedtek, hasonlíttok ahhoz a h és derék
szolgához, akir l Jézus Krisztus beszélt
övéinek.
A pihenés egyik jól bevált
„módszere”, ha olvastok. Olvassátok a
kötelez olvasmányokat. Nem elég csak
megnézni azokat. Olvassátok Fekete István,
Móra Ferenc, Gárdonyi Géza szebbnél
szebb elbeszéléseit, könyveit. Hála Istennek,
b séges a választék! Ezek a könyvek
gazdagítják lelketeket az ember- és
természetszeretetben. Én is fogok olvasni a
szünid ben. Majd kicseréljük élményeinket
ha szeptemberben újra találkozunk!
Minden
vasárnap
menjünk
szentmisére. Lélekben újra együtt leszünk
Urunk Jézus oltáránál. Azért csak lélekben,
mert tudjátok, én minden vasárnap három
faluban orgonálok a szentmiséken. És
minden szentmisén imádkozom a vakációzó
hittanos gyerekekért, hogy a Jóistennek
kedve teljék abban, ahogyan a szünid t
eltöltitek.
Milyen jó lenne, ha rólatok is
írhatnánk azt, amit a gyermek Jézusról írt
Lukács evangélista: „Engedelmeskedett
szüleinek…növekedett
bölcsességben,
korban és kedvességben Isten és az emberek
el tt”. Azért fogok imádkozni a vasárnapi
szentmiséken, hogy Jézusunk növekedése
mindig példa legyen számotokra.
Kívánunk Nektek – Plébános atya, az
Egyházközség hívei és én is – tartalmas szép
szünid t,
testben,
lélekben
olyan
növekedést, hogy az emberek el tt is, a
Jóisten el tt is kedves gyerekek lehessetek
minden nap.
Magyar Kati néni

Kedves Gyerekek!
A rejtvényt a számozott vízszintes sorok
beírásával fejthetitek meg. A megoldás a
jelzett függ leges oszlopban olvasható két
állat neve, melyekr l a Bibliában is
olvashatunk. A megoldás mellé írjatok egyegy idézetet azokból a bibliai részekb l,
amelyekben e két állat neve is szerepel.
Kellemes id töltést kíván a rejtvény
készít je Zilahi Klára.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. A többes szám jele
2. A vonat pályája
3. Óráról rendszeresen hiányzó
4. „Egy” bet i keverve
5. Hosszú magánhangzó
6. A kálium vegyjele
7. Eladásra váró tárgy
8. Oda-régiesen
9. B nt elkövet
10. Elfelez
11. Rágalmaz
12. Lelki életünk alapja
13. Áld középs bet je

Megfejtéseiteket adjátok le augusztus 1-ig a
plébániára a következ szeptemberben,
megjelen
lapszámunkban a helyesen
megfejt k neveit közölni fogjuk.
Gratulálunk
a
legutóbb
megjelent
rejtvényünk legjobb megfejt inek, akiket a
szünid folyamán egy-egy gombóc fagyival
vendégel meg a plébános.
Sineger Máté
Nagy Mihály
Szepesi Dóra
Dulicsek Dóra
Gy ri Sándor
Sági Emese
Blaskovics Dániel
Tóth Anita
Halász Dániel
Túri György
Túri Ágnes

Az iskolai év befejeztével útravalóul
ajánljuk Pákolitz István: Javítás cím
gondolatait azoknak a diákoknak, akiknek
sajnos nem sikerült az évet befejezni és
pótvizsgára, súlyosabb esetben évismétlésre
kényszerülnek.
I.

Félévi bizonyítványomban tüntetve
éktelenkedett
egy
nyomorult
elégséges.
II. Jogos volt a szigorú szül i
homlokráncolás,
el nytelen
helyzetemben
csak
a
majd
kijavítomban fogódzhattam.
III. Újabb homlokráncolás
IV. „Hát úgy fogj hozzá, hogy ne kelljen
javítani!”
V. Buzgólkodtam eleget, hogy elérjem az
el írt magas követelményt, de soha
sem sikerült.
VI. Mindig volt valami javítani való.
VII. Akad ma is.
VIII. Csak az boldogtalan, kinek nincs
lehet sége a javításra.
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Tisztelt Olvasóink!
Várjuk Önöket a Kolostor épület emeletén lév
könyvtárunkba, ahonnan ifjúsági, gazdasági,
földrajzi, történelmi, egyházi és irodalmi
m veket, valamint videokazettákat tudnak
térítésmentesen kölcsönözni.
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Nyitvatartásunk:
Szombat: 16. 00 - 18. 00
Vasárnap: 08. 45 - 11. 45
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Szenved Jézusom, Tehozzád fordulok!
Gyógyíts meg engemet, mert beteg vagyok.
B nbánó szívemnek fájó keservében
Borulok, Jézusom, kereszted tövébe.
Hullanak könnyeim, imát rebeg ajkam,
Szenved Jézusom, könyörülj meg rajtam.
Vérz keresztfádat szívemhez szorítom,
Sebzett lábaidat könnyemmel áztatom.
Átszúrt szent Szívedre csókot hint az ajkam,
Szenved Jézusom, könyörülj meg rajtam.
Jézusom, szenvedtél, én is most szenvedek,
Szenvedésben t rtél, add, hogy én is t rjek.
Keresztem csak szikra a te keresztedb l,
Tisztítsd meg lelkemet a b nök szennyét l!
És ha megtisztultam szenvedés tüzében,
Szeress mindig jobban, vegyél kegyelmedbe.
Fájdalmas Sz zanyám, te is mit szenvedtél!
Így a szenvedésnek édesanyja lettél.
Könyörülj hát rajtam, enyhítsd szenvedésem,
Hálás leszek itt és odafönn az égben.
Amíg Isten keze tisztít és megpróbál,
Összekulcsolt kézzel így sóhajtok hozzád:
Fájdalmas Sz zanyám, imádkozzál értem,
Az Úr Jézus Krisztus így gyógyít meg engem.
Nehéz a keresztem, Megváltó Jézusom,
De amit rám mértél, szívesen hordozom.
Szívemb l szeretlek, és ha meglátogatsz,
El dbe térdelek, bármely csapást is adsz.
Viszem keresztemet, csak adj er t hozzá,
Ha neked így tetszik, váljak áldozattá!
Minden b nömet bocsásd meg a földön,
Hogy a másvilágon engem ne gyötörjön.
Irgalmazz énnekem, égnek-földnek Ura,
Könyörögj érettünk Jézusom szent anyja.
Édes Sz z Mária, irgalmas jó anyánk,
Kegyes szívednek legyen gondja reánk!
Sanyarú sorsomon csak te segítettél,
Hálatelt szívemmel nagyon szeretlek én.

Vendégeink voltak

Az újhartyáni Szent Borbála templom
hívei zarándokoltak el hozzánk május 2-án,
hogy megnézzék templomunkat és köszöntsék
a Sz zanyát. Bokrosra is ellátogattak. Az
újhartyáni lakosok
seit Bajorországból
telepítették oda, az 1770-es években, ahol
nemsokára
templomot
is
építettek.
Grassalkovich herceg azért telepítette ket
ide, mert a török id kben elpusztult a
település. Nagy a tisztelete körükben Szent
Borbálának és Szent Vendelnek. Sokat
szenvedtek a második világháború után az
ukrajnai fogságban és kényszermunkában.
Május 2-án Szent József és Anyák napi
koncertet adott templomunkban az újhartyáni
Szalon Brass Kvintett és a Pátria ének
együttes. Tagjai a dabasi zeneiskola tanáraiból
és a térség zeneszeret ib l tev dik össze, akik
már második alkalommal jöttek el hozzánk és
szereztek számunkra felejthetetlen élményt.
Repertoárjukból - a reneszánsz zenei stílustól
kezdve a modern darabokig - nívós m veket
hallgathattunk.

Ismeretlen szerz :
Vers a b nbánatról
Vad, b sz dörömbölés a szívem ajtaján!
Remegve húzódom meg, kibírja talán a zár,
De egyszer jött a Mester és megnézte a zárt,
És megkérdezte: "Utálom-e már a b nt?"
Vajon mi lesz most? A dörömbölés er södött,
S kint valaki er sen felnyögött:
Mi ez? Nyissad hát ki az ajtót rögtön!
A VÁGY van itt, a régi jó barát!
Hallgatok és nem tárom fel a szívem ajtaját.
Imára kulcsolom lassan a kezemet.
A dörömbölés vadul er södik.
A SZENVEDÉLY az, amely kint küszködik,
A fényl , ragyogó retesz erejével.
Majd jönnek sorba: jön az ÉLVEZET,
A HARAG, a BIRVÁGY, és a GYÛLÖLET.
A KÁRÖRÖM, a DÜH és az INDULAT,
A FÉLTÉKENYSÉG és a ROSSZ
HANGULAT.
Az ÉLVVÁGY, a PÉNZ és a
SZÓRAKOZÁS,
Az IRIGYSÉG, a BÛN, és az UNATKOZÁS.
Magam sem hittem, a retesz ellenállt,
A b n odakint bármit kiabált.
Bízni kezdek a fényl reteszben,
A Jézustól nyert csodálat Keresztben.
Mély csend lett, áhítatos szent magány,
Ilyen a menny el csarnoka talán?
Egyszer csak halk nesz kopogása kél,
Valaki szerényen bebocsátást kér.
Egy fényes sor vonul be csendesen,
Egyiket-másikat már fel is ismerem.
Ez itt a BÉKE, ez a NYUGALOM,
A HÛSÉG, a JÓSÁG és a SZERETET,
VÍGASZTALÁS, amely szárít könnyeket,
SZELIDSÉG, KITARTÁS, ALÁZAT,
TÛRÉS,
KÖNYÖRÜLET és egymást
MEGBECSÜLÉS.
Óh mily sor! S ezt nélkülöztem én?
De ím a sor legeslegvégén,
Jön maga az Úr, a drága MESTER,
Egy ragyogó fényl KERESZTTEL.
Ekkor látom, hogy ez az én KERESZTEM,
S az ajtón t is halkan beeresztem.
Ekkor betelt a szívem minden zuga.
S most már benn marad az ég és föld Ura!
(Ajánljuk másoknak is!)

Úrnapi megemlékezés

Úrnapján Krisztus legszentebb testének
ünnepét tartjuk. Ez az oltáriszentség
alapításának ünnepe és egyben hódolat
Krisztus iránt nagycsütörtök az eucharisztia
alapításának napja, azonban ezen a napon
Krisztus
Urunk
szenvedésére
való
emlékezésünk elnyomja az ünnep örömét, ezt
az örömöt Úrnapján pótoljuk.

Magam és az Egyháztanács nevében ezúton
mondok köszönetet templomunk szép
pünkösdi díszítéséért, valamint az úrnapi
stációk felállításáért és a hozzá szükséges
virág adományokért. Köszönetet mondok a
bokrosi híveknek is a virágokért a
templomban
és
környékén
végzett
munkájukért, a stációk felállításáért.
Nagy Nándor plébános

81 éves korában elhunyt Várkonyi István
katolikus szellem költ és újságíró
Pista bácsit az egész város ismerte.
1999-ben megjelent els Madárlátta kenyér
cím verseskötetének borítóján a következ ket
olvashatjuk. „Humanizmusa, igazságkeres
létfelfogása, hazafiassága, a sz kebb pátria
iránti elkötelezettsége mélyen vallásos
erkölcsi talajban gyökerezik.”
A Keresztény Élet így méltatta munkásságát:
„Mély együttérzéssel vallott az ország nehéz
korszakairól, történelmi megpróbáltatásairól,
igyekezett vigaszt adni az elcsüggedt
lelkeknek. Költészete egyetlen id szakban
sem vált magánüggyé, mindig a kereszténymagyar
társadalom
szószólójaként
nyilatkozott írásaiban.” 1945-ben másfél év
börtönbüntetésre ítélték hazafias írásai miatt.
(a szerk.)
Gyermekkorom óta ismertem
t, jó
kapcsolatunk
szüleim
halálakor
az
együttérzés, a segíteni akarás jegyében
kezd dött és kitartott Pista bácsi haláláig.
Nagy szeretettel bátorított a
indulásánál, és mindig érdekl dve várta az
újabb számok megjelenését.
Utolsó telefonbeszélgetésünkkor is dicsérte az
újságunkat, bizakodott, tervei voltak, amik
sajnos már soha nem valósulhatnak meg.
Pista bácsi jó ember volt a szó nemes
értelmében, szelíd, szeretetreméltó úriember,
aki tisztelte az embereket, tisztelte a n ket, az
anyákat, sokszor kezet csókolt nekik. Szerette
a földet, a természetet a sz kebb és tágabb
szül földjét, az Attila utcát, ahol született.
A halálhírér l szóló értesít n a következ
sorok álltak:
„Leltárt írok, zárom a naplót,
Készen állok a számadásra!
Nem szereztem se hírt, se rangot,
De tán mégsem éltem hiába…”
Emlékét meg rizzük. Írásait továbbadjuk
gyermekeinknek, unokáinknak, hogy ebben az
értékrendjét vesztett világunkban olvashassák
a Harangvirág cím
kötet verseit és
megismerhessük Szívvel írott vallomások-at,
vagy belekóstolhassanak egy szeletke
Madárlátta kenyér-be.
Kovács Franciska

Hallgassuk a Katolikus Rádiót!

Komlósiné Marika:
Kongreganista avatás emlékére
Elindultam fehér ruhába.
Gyermekként kacagó szemmel
Ifjúként büszkén vidáman
A drága forró boldog nyárban.

Pünkösdkor megkezdte adását a Magyar
Katolikus Rádió, amely a szolnoki adó 1341
kHz-es középhullámú frekvenciáján sugároz
naponta 04:30-0:30 óra között.
Rendszeresen jelentkez m soraiban tesz eleget
küldetésének, a keresztény életfelfogás
meger sítésének és terjesztésének, nagy szerepet
vállal a Katolikus Egyház tanításának
hirdetésében.

Köszönjük CSTV
Egyházközségünk életének eseményeir l,
kulturális rendezvényeir l már több alkalommal
tájékoztatta néz it és készített m sort a
Csongrád Városi Televízió. A lap hasábjain
keresztül ezúton köszönjük meg, hogy
híradásaikban, m soraikban helyet biztosítanak
számunkra, rajtuk keresztül is el tudjuk juttatni
üzeneteinket a hívekhez. Isten áldását kívánjuk
további munkájukra.

Sport hírek
Évek óta hagyomány Egyházközségünkben,
hogy ünnepek alkalmával asztalitenisz versenyt
szervezünk. Hála Istennek mindig vannak új
versenyz k, így a május 29-i versenyen résztvettek a Síp utcai Általános Iskola tanulói is:
Asztalos László, Kókai Attila, Balogh Péter és
Schönfeld Ferenc.

Az élet oh csábítón hívogat
Ígér és int, hogy az id halad,
S én vággyal nyújtom ki karomat
Hogy átöleljem Istenem
Csodás világodat.
Tovább, tovább… ott a tudás büszke fája.
Sápadt az arcom, nyúljak-e utána?
Hol, merre van életem boldogsága?
Csak délibáb, gyerekkéz kártyavára?
Aztán a csillogás kihunyt a szememb l,
A vágyak, tüzek lázongó szívemb l,
Nehezen, ahogy fa válik gyökért l
Úgy szakítottál ki álmaim völgyéb l.
De még mindig tovább! Nem lehet megállnom.
Amit rám mértél – az is csodaszép – vállalom.
Uram! Add a kezed, vezess utamon,
Hogy ne legyen folt hófehér ruhámon.
1944. december 8.

Kedves Hívek!
Továbbra is kérjük, hogy az egyházfenntartási
hozzájárulásuk befizetését személyesen, vagy
megbízottjuk útján a Plébánia Hivatalban
munkanapokon 8-12 óra között, illetve a
szentmise után tegyék meg.

Fiatalok!
Szeretettel vár tagjai sorába a plébánián m köd
575. számú Szent György cserkészcsapat. A
foglalkozásokat pénteken 16.00 – 17.00 között
tartjuk a plébánia épületében.

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
Számítógépes formázás: Pap 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

