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*** 
 

Az élet Ura legy�zte a halált! 
 
Kedves Testvérek! 
Húsvét van, Krisztus föltámadt!  
Ez az ünnep minden évben visszatér. De nem 
ám azért, hogy megszokást eredményezzen, 
hanem azért, hogy átrendez�dés történjék 

lelkem mélyén, hiszen a Megváltóval 
találkozom. Elvégeztem szentgyónásomat, 
áldozásomat…? Az átrendezett jézusi lelkek 
boldogok és �k a boldogítók is. �k tudnak 
valóban jól imádkozni és imádni. A föltámadást 
jelképezi a természet is, hiszen mindig megújul. 
� is arra vágyik, hogy Krisztusé legyen. 
Prohászka Ottokár írta: „Istennel akarunk 
menni. Jézust át akarjuk ölelni.” A természetb�l 
kell ezeket az érzelmeket kiolvasnunk. Egyszer 
egy fiatalember nem volt ott a hittanos 
megbeszélésen. Távol, egy fa tövében leült. 
Amikor az atya odament és meg akarta 
kérdezni, miért van távol, látta a szent 
pillanatot: a fiatal ragyogó arccal tekintett egy 
irányba. Majd észrevette a papot és megszólalt: 
„Atya, én az Istent láttam most. Ott egy virág, 
azt néztem, és rám mosolygott a Jó Isten.” 
Megsejtette Istent. Gondoljunk a fülemülére: 
szeretetet, Istent, szépséget ragyog, énekel. Ott 
is a jó Isten beszél! Halld meg az énekben! 
Hátha a fák is tudnak beszélni! „Van, aki a 
tájból csak a terheket érzi.”- mondta egy költ�. 
Keresztes Szent János is Istent látta a 
természetben. Milyenek a mi cselekedeteink? 
„Jól gondolja meg, ki mit cselekszik” - Wass 
Albertt�l. Milyen sokat kell dolgozni azért, 
hogy a túlparti titkokat megértsük!  Életed 
eseményeiben is Jézus szól hozzád! 

Mi mindig megújíthatjuk ifjúságunkat 
amikor erkölcsileg föléledünk: ez az ember 
erkölcsi halott volt, de újra él! Csakis az 
támadhat föl tehát, ami él! Föltámad az erkölcsi 
halott, föltámad a Nemzet! Egy fiatal írta 
egyszer levelében ezt a tanúságtételt: „A 
társadalom képtelen olyan célt kit�zni elém, 
amiben hihetnék. Csak Isten lehet célom. Jó, 
hogy van Isten! Korábban b�neim behálózták 
lelkemet. A krisztusi értékrendet váltogatva 
fogadtam el. Egy lelkigyakorlat adott indítást 
Isten felé. Eddig áthatolhatatlannak t�n� falak 
omlottak össze el�ttem. Vágytam arra, hogy 
imádhassam Istent, életem élményét!” 

folytatva a 2. oldalon 
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- az 1. oldal folytatása 
A föltámadáshoz lélek és szellem, hit 

kell! A jó cselekedetek végzéséhez gyakorlat 
kell, mennyi küzdelembe kerül, hogy 
rátaláljunk a helyes útra! Lesz-e nekünk 
életváltozásunk, föltámadásunk? Lesz, ha izzik 
bennünk az örök élet szikrája. Szellem és élet. 
Ez a föltámadás titka. Áldozat: ez a föltámadás 
következ� kelléke. Küzdelemre hív az erkölcsi 
föltámadásért embert és Nemzetet a 
rabszolgahajlamok ellen, a történeti fejl�dés 
ellenséges hatalmai ellen. Tele van 
visszássággal a történelem. Hogy segítsen 
Isten, ha te nem hagyod magad? Szükséges, 
hogy legyen egy örök Valaki, mert nem lehet 
minden másból. A világ célja, hogy Isten felé 
haladjon. Az egész világegyetem egy értelem 
által vezérelt! A sokféleséget az egy, a 
gyöngeséget az er� okolja csak meg! A 
történelemben meg kell találnunk azt az Istent, 
aki nélkül semmi sem lett. Valahol mindig 
fölsejt�dik az Isten. Miért vannak történelmi 
tragédiák? A nép a háborút az elemi csapások 
közé sorolja, mert a nagyok indítják el. A 
világháborúk milliónyi áldozatokat követeltek. 
Miért kellett annyit szenvedni? Volt abban 
értelem? Testvéreim! A Jó Isten ilyen utakon 
nevel a történelemben. Ember!- szól az Úr 
hozzád. El ne keseredj! Ott vagyok mindenhol. 
Istent meg lehet érteni, ha kivárom.  Várd ki! 
P. Henri Boulad írja: „az örökkévalóság jelene 
az id� szívében a megtestesülés és a 
föltámadás révén alapja az ember folyamatos 
megújulásának!”  Mindig lesz a világban 
valami több, mint a világ. Nem minden egy 
vak sodrás. Annyiszor belép az Isten lelked 
mélyébe! Mindig lesz a történelemben valami 
több, mint a történelem; és mindig lesz az 
emberben valami több, mint az ember! Most 
már Jézusért folytatom az utam; Isten másokon 
keresztül is megszólíthat. Ha nem kérjük Isten 
segítségét és a jóakaratú emberek segítségét, 
akkor el�bb- utóbb elrontjuk valahol. 
Állapotbeli kötelességeinket tegyük meg! 
Sokszor az önhittség is probléma lehet. Jusson 
eszünkbe: mindent fölülr�l kaptunk. Talán újra 
vissza kellene térned gyermekkorod hitéhez; 
újra templomba kell járnod! Imádkozz a 
kereszt el�tt; tárd életed Jézus elé, hiszen az 
emberi élet célja,- megélni a damaszkuszi utat; 
forduljon meg életed! Isten segít neked, ha 
beengeded �t szíved ajtaján. Ez a nagy 

fordulat! Az Úr a legegyszer�bb dolgaidra is 
figyel. „Valahol ott a cél, valahol vár rád az 
Isten. Benned is ég a parázs, benned is ég az 
Isten!”- szól egyik ifjúsági énekünk. Elér egy 
élmény. Innen kezd�dik a fordulat, vagy egy 
hivatás. Egyértelm� pillanatról van szó, mint 
Szent Ágoston megtérésénél, vagy Saulnál, aki 
eleinte üldözte a keresztényeket, majd a 
nemzetek apostola lett. Az igazi megtérés 
viszont ezután kezd�dik számodra, mert az egy 
folyamat. Aki a jó úton jár ugyanis, az sok 
küzdelemnek néz elébe, a gonosz lélek, a sátán 
elkezdi kísérteni. Ha valaki b�nökben 
megátalkodott úton jár, a gonosz azt békén 
hagyja. A hit által megvilágosodik eszünk. A 
Szentatya írja: Hit és ész olyan, mint a galamb 
két szárnya. Az embernél kellenek ezek, hogy 
emelkedjen. „Észre kell venned a csodákat 
életedben - nyilatkozott egyszer egy agysebész. 
A csoda Istent�l jön, nem mi irányítjuk. A 
Teremt�nek megvan a maga célja vele.”  
P. Henri Boulad-tól: „Ha az igazság nem élet, 
akkor semmi. Az igazságot nem birtokolhatod 
úgy, mint tulajdont, a noteszedbe sem rakhatod 
bele.” Mindig ezt az igazságot kell keresni 
életünkben. A kereszténység igazság és élet 
Jézus Krisztusban. Egyik énekünk így szól: 
„Tárjátok kezeitek az él� Isten felé!” 
Kant, a filozófus öregkorában kénytelen volt 
megváltoztatni ifjúkori nézeteit, mert rájött 
ezekre a dolgokra: „Követelmények ezek: kell, 
hogy legyen Isten, mert a lélek igénye igazolja, 
kell, hogy legyen lelkünk és örök élet, vagyis 
folytatás.” Le ne állj ember, ha Istent már 
keresed! A mai világnak nagyon borzasztó 
egyoldalúsága megöli az emberben a 
magasabbrend�séget. Le ne állj, ember! Isten 
hívott téged! Már ki tudtál emelkedni a kincs, a 
gyönyör vegetációjából. A Jó Isten az � szeret� 
képét úgy töri meg, hogy Krisztus azt szétosztja. 
Megkezd�dik a kereszthordozás, de az öröm is 
ott van Krisztus követésében. Az én utam 
személyesen ki van jelölve. P. Henri Boulad 
elmélkedett így: „Hiszem: a szeretet 
hatalmasabb a gy�löletnél, hiszem, hogy az 
ember jobb annál, mint amit tesz.” De ha nem 
keressük a Jó Isten segítségét, elrontjuk 
dolgainkat. Hiba: ha nem a lélekkel tör�dünk; ez 
sok komplikációhoz vezethet, ezért a házasok 
olvassák el Szent Pál leveleit; h�ségesen kell 
élni! A fiatal lélekben közeledjék a másikhoz a 
házasság szentségéig.  
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Várják ki az id�t a házasságig. Szerelmi 
háromszög: azt jelenti, hogy a harmadik 
személy Jézus Krisztus! Aki ezt nem érti meg, 
nem hozzád való! 

Új élet a régi emberben csak ezen az 
úton lehet. Keresztségünk követelménye. 
Amivé lettünk, az legyünk is; azt éljük is. A 
hitetlen lélek csúnya, fáradt, reménytelen. Az 
emmauszi tanítványok is így ballagtak az úton. 
Mi is ilyenek vagyunk. Sokszor keresünk 
vigaszt a világban. Térjünk vissza Jézushoz, � 
a mi igazi vigasztalónk. Urunk részvéttel néz 
minket, akárcsak az emmauszi tanítványokat. 
Örül, ha elpanaszoljuk Neki gondjainkat. A 
Megváltó kell nekünk. Utunkon lelkesít az 
örök élet reménye. Isten erejéb�l élünk. Szent 
Pálnak a korintusiakhoz írt 2. levele 
tartalmazza ezt a gondolatot: „Hiszen tudjuk, 
hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, minket is 
fel fog támasztani Jézussal, és veletek együtt 
elébe állít.” (2 Kor 4,14). „Ahol a Lélek van, 
ott a teremtéshez hasonló isteni er� árad. A 
feloldozásban is ilyen er� árad: megsemmisül a 
múlt. Istennél semmi sem lehetetlen. Jézus 
megtörte a sátán hatalmát. A Lélek teremt�; 
újjáteremt�- eltörli a b�nt, új életet ad; és 
megelevenít� Lélek,- feltámasztotta Jézust a 
halottak közül, s benne a mi emberségünket 
is.”- egy lelki író gondolatai.  

„Emlékezz Ember porból vagy és porrá leszel” 
 
Volt, aki úgy igyekezett elfogadtatni a 
hozzátartozókkal és a betegekkel is a halál 
közeledtét, hogy a halál egy folyamat vége.  
Mennyi baleset van az életben! Sokszor normál 
lét közepette vág be egy ilyen dolog. Mint a 
villámcsapás, egy pillanat alatt megtörténik. 
„Hol van Isten?”- kérdezik ilyenkor az 
emberek. P. Henri Boulad szavaival válaszolt 

erre valaki: „Isten szabad akaratot adott nekünk, 
önként lemondott részben a mindenhatóságáról. 
Szabad pályára engedte az embert, nem akar 
mindenütt ott lenni. Nem kérhetjük ezt T�le 
számon. Sem az autó szerelését, sem a 
gyermeknevelésünk következményeit, vagy ha 
egy gyermek az utcára rohan. Hol voltam én?”- 
inkább ezt a kérdést tegyem föl magamnak. Ne 
várjuk azt, hogy Isten odarohan mindenhová. 
Tartsd meg Isten kéréseit és jobban elkerülhet�k 
a tragédiák. Azt siratjuk sokszor, hogy nem elég 
nagy a hitünk. Így kell, hogy imádkozzunk: 
„Uram, add a segítséged, hogy  elkerülhessem!” 
Minden terhet úgy könnyíthetünk ha átveszünk 
bel�le. Így van a lelki teherrel is, ha 
együttm�ködünk lélekben a másikkal. 
Éreztessük azt vele, hogy átveszünk t�le terhet. 
Gyásznál, betegségnél egyaránt. Amikor 
szeretetet kap a másik, megnyugvást érez. 
Vannak, sajnos, akik öntörvény� életet élnek; 
nem Isten törvényei szerint élik 
mindennapjaikat, pl. autóval féktelen 
száguldozás. Egy atya egyszer ezeket mondotta: 
Mivel két ember között szeretetkapcsolat van, 
életben kell tartani- mert szolgálhatjuk �t. Ezt 
érzi is a másik. Ez vonatkozik az eutanáziára: 
kötelességünk az életet védeni minden áron! 
Nem tudhatjuk azt sem, milyen felfedezés jön.” 
Egy sebész mondta: „A tudósoknak csak annyi 
adatott meg, hogy benézhettek a kulcslyukon. 
Volt olyan beteg, aki két és fél év után jött 
vissza - a kómából - és elkezdett beszélni. A 
tudomány nem azért van, hogy bonyolítsuk a 
dolgokat, hanem, hogy minél világosabb legyen 
egy felismerés. Hogy egyszer� lépésekkel 
bizonyítsunk be igazságokat. A haláltól nem kell 
félni, mert életünknek ugyanolyan állomása mint 
a születés. „Ezért kell, hogy jócselekedetek 
kísérjenek minket. A halál így csak átmenet egy 
jobb életbe. Egy pap mondta: „Bátorság kell a 
léthez!” Folytassuk tovább az agysebész 
gondolatait: „A kereszténység lényege a 
Golgota, a kereszt. Még fontosabb a feltámadás. 
Ez még er�sebb üzenet. Ki tudta megtenni azt, 
amit Jézus? Senki sem, csak �. Jézus 
segítségével tudunk mi is bajnokok, gy�z�k 
lenni.” 

Mi lehet az, hogy feltámadás? A hit 
fénye ragyog bennünk? Az örök élet 
fölragyogott nekünk. Jézust hallgassuk! Vár 
bennünket a küzdés, a szenvedés.  

folytatva a 4. oldalon 
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- a 3. oldal folytatása 
Az egész természetbe bele van oltva, 

hogy amikor már minden veszni látszik, a 
fajból valamelyik föláldozza magát, hogy a 
többiek éljenek. Nem kell megijedni, ha jönnek 
a nehézségek! 
Csíksomlyón történt a következ� eset: a nap 
sütött, és egy hatalmas glória jelent meg 
körülötte. Nagyon megrendít�, ha a másik 
létrendb�l valamilyen üzenet jön! Születés- 
halál. A másik létrend nagy titkai ezek. Van 
téren és id�n túli valóság. Szent János 
evangéliumában olvassuk: „Eljön az óra, s�t 
már itt is van.” Ez a föltámadásra vonatkozik. 
Készülünk- e rá életünk eseményeiben? Meg 
tudjuk- e újítani életünket?  

Elképzelhet�, hogy a föltámadás a halál 
pillanatában megtörténik. A test is visszakapja 
teljességét. Végs� dolgok: nem egy folyamat 
megsz�nése, hanem egy nyugvópont, mely felé 
igyekszik a fejl�dési folyamat - betet�zés. 
Ember! Minden dolgodnál gondolj a végedre, 
akkor nem vétkezel! Nem a földi jólét, a több 
pénz a fontos; mi lesz, ha nem tudsz beszállni 
már az autódba?  

A végs� állapotban fönntartás nélkül 
érvényesülnek Isten gondolatai. Itt a földi 
életben szabad akaratunk miatt nem. Sokan így 
gondolkodnak: „Ha akarom, imádom Istent, ha 
akarom, szidom!” – milyen sekélyes 
gondolkodás, mert a káromkodó ember Istenre 
hárítja azt a felel�sséget, amivel � tartozik 
Istennek! A jöv� titok az ember számára. 
Lourdes-ban egy megtér�nek belépett az 
életébe az   eszkatalógia,  a     transzcendencia  
-a másik világ-. Egyszer elér téged is a Jó 
Isten, csak nehogy kés� legyen! 
Jézus Krisztusban a Mennyei Atya fölemeli az 
embert. A segít� kéz elfogadása kell az ember 
részér�l. Már tudunk tökéletesebbek lenni. 
Tudjuk, hogy van örök élet, ezért kell jónak 
lenni. Van örök pokol is, aki nemet mond 
mindig Istennek, és cselekedetekben is, az ezt 
választja.  

Van boldog örök élet, a Mennyország, 
ezért kell jónak lenni! Jézus kiváltott minket a 
b�nb�l, mint ahogyan a rabszolgákat volt 
szokás kiváltani a fogságból.  
A megváltás visszaadta a lehet�séget az 
üdvösségre! Amen 
   Nagy Nándor plébános 

A próbaid�t, Uram, köszönöm 
Valaki küldött és visszavár, 
így sejti ezt sok fáradó szív, 
nem én terveztem életem sorát, 
Valaki küldött, s egykor majd hív. 
 
Szeret, s tudom, hogy velem célja van, 
nem töprengek hát bús miérteken, 
egy itt a kérdés a „HOGYAN”, 
e Szent küldetést hogyan végzem. 
 
Uram, te küldtél ennyit már tudok, 
s hogy miért szeretsz, azt csak sejtem, 
Te nem tudsz nem szeretni, s e titok-magot 
szívembe rejted, hogy teremjen. 
 
Az élet szántóföld és próbaid� 
a szeretet mag érlelésre, 
legyen virága és termése b� 
a tékozlónak üdvösségre! 
 
Hogy, hogyan, mintha azt is sejteném, 
hogy, hogyan hoz a mag b� termést, 
csak „ahogy Jézus tette”, tegyem én, 
ez adja életem értelmét. 
 
Én mindennap Jézusba öltözöm, 
s tanulom Jézus hogyan tette, 
az � véréb�l sz�tték köntösöm, 
s így imádkozom minden este: 
 
A próbaid�t, Uram, köszönöm, 
táplálj naponként, Krisztus teste, 
s ha örök hajlékodba költözöm, 
hadd legyek részed mindörökre! 

Kerekes Károly 
 

*** 
 

Üzenet haza  
    „vigyázzatok és imádkozzatok! 
Valahol fönt a magos ég alatt 
mozdulnak már lassan a csillagok, 
s a víz szalad és csak a k� marad, 
a k� marad. 
 
Maradnak az igazak és a jók. 
A tiszták és a békességesek. 
Erd�k, hegyek, tanok és emberek. 
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!” 
    Wass Albert 
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Nagyböjti lendületkeltés 
 

Böjt, ima, keresztútjárás.… Vezekléssé 
csak akkor válik, ha tiszta szívb�l fakad. 
Alázatos lelkület nélkül nem lehet Istennek 
tetsz�! Az adok-kapok lelkület a méricskélés 
nem az Isten akarata. Ha kér�imám listája nem 
teljesül, - úgy gondolom nincs az egésznek 
értelme - g�gösen abbahagyom, nem 
folytatom. Az a mai fiatalság és középkorúak 
lelki rákja, hogy egyfajta felfogás szerint nincs 
az életnek értelme, tehát kábíthatom magam 
mindenféle droggal. Természetesen van 
kivétel, tisztelet azoknak. Jézus szívb�l jöv�, 
alázatos kitartó imát és szentségi életet kér 
t�lem is, t�led is. 

ORA ET LABORA: Imádkozzál és 
dolgozzál! Nem a tisztességes munka helyett, 
hanem a munkánk mellett, mert mindennek 
megvan a maga ideje. Az igazi böjt forrása az 
Isten és embertárs szeretete. A testi ember 
hitvallását el kell utasítanom: „Azért 
dolgozunk, hogy legyen mit ennünk és azért 
eszünk, hogy bírjunk dolgozni”. Isten az 
embernek parancsba adta, hogy dolgozzék, de 
azt is, hogy rendszeresen pihenjen és 
imádkozzon. Mi nem csak emberek akarunk 
lenni, hanem Isten gyermekei! Ennek a fontos 
célnak, élethivatásnak egyedül nem tudunk 
megfelelni, ezért kell bekapcsolódnunk a 
Természetfölötti világba, ennek egyedüli 
feltétele Isten kegyelmének elfogadása és 
ezáltal a rendszeres szentségi életünk 
biztosítása! 

A halálos b�n elfordulás az Istent�l- 
imától, szentségekt�l kegyelemt�l,- 
odafordulás valamely teremtményhez, annak 
rendetlen vagy túlzott birtoklása. Ilyenkor ez 
megrázza a lelket, megáll a kéz, megfagy a 
mosoly, mert az ember rádöbbenhet, hogy így 
ezen az úton haladva mindent elveszíthet. 
A b�nt�l való elszakadás módja az �szintén 
átélt b�nbánat, a böjt, a rendszeres imaélet, a 
gyakori szentségi élet és Isten kegyelmének 
elfogadása és felhasználása naponta. 

Harcolnunk kell a világ szelleme ellen, 
amely el akar téríteni bennünket Isten 
akaratának teljesítését�l! 
Szent János apostol a világ szellemét három  
pontban s�ríti:  „Mert minden ami a világon 
van” 
 

- els� a test rendetlen kívánsága,- 
második a szemek kívánsága,- harmadik az élet 
kevélysége. 
Ha valaki szereti a világot abban nincs meg az 
Atyaisten szeretete. Vagyis ellent áll, nem 
fogadja be Isten kegyelmét! 

 

A test b�nös kívánságának ellentéte: a  testi vagy 
lelki szenvedés,- a szemek b�nös kívánságának 
ellentéte  ami a kapzsisággal gazdagsággal 
ellentétben van a szegénység. Az élet 
kevélységének ellentéte az alázat ami szemben 
áll a g�ggel. 
Jézus tudta hogyan válthatja meg a világot. 
Ezért, értünk vállalta a megváltás egyedüli 
eszközét a szenvedést, mégpedig a vérrel 
verejtékezést�l a Kereszthalálig. Jézus tehát nem 
a tanításával, nem is csodáival hanem dics�séges 
Kereszthalálával és feltámadásával váltott meg 
minket. 

Róm. 8,17: „Mert vele  / Krisztussal / 
együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is 
dics�üljünk.”            Azaz: aki a  boldogságot 
keresi de a szenvedést nem vállalja, az sohasem 
fogja boldogságát megtalálni. 

Továbbá még ezt is tanítja  Szent Pál.: 
"Mid van amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit 
dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna”. 

Túri Kiss István 
kunszentmártoni plébános 
 

*** 
 

„Fölfedeztem minden baj gyökerét, 
minden siránkozásunk okát: 
hiányzik az imádság. 
Társadalmunk megújulásának 
az imádságból kell kiindulnia.” 

Teréz anya 
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Pastores Gregis 
 
A Szentatya Szinódus utáni buzdítása a 
püspökr�l, aki Jézus Krisztus evangéliumának 
szolgája, hogy a világ remélni tudjon. 
 
II. János Pál pápa b�ven idéz a zsinati 
dokumentumokból, Szentatyáktól is. Az 
összefoglalásnál folyamatosan építettem bele 
ezeket az elmélkedésbe, valamint 
szóhasználatait is, ebb�l az igen gazdag m�b�l. 
A legfontosabbakat emeltem ki, a hívek 
számára. Az összeállításban a Csongrádi Szent 
József Plébánia és Egyházközség archív fotói 
szerepelnek. 
 
A püspök feladata, hogy a remény prófétája 
legyen a transzcendens felé sokszor érzéketlen 
világban. Ez a remény Krisztusban van 
megalapozva. 
Krisztus föltámadt! Ezért a szenved�k sebeit is 
gyógyítjuk. 
Evezz a mélyre a tanításban, megszentelésben 
(a szentségek üdvözít� hálót alkotnak), és a 
kormányzásban! A hagyomány a püspököt, 
mint az Atya képmását tekinti, aki a láthatatlan 
Püspök, mindenki Püspöke. A Szentlélek kenete 
pedig Krisztushoz teszi hasonlóvá azt, akit a 

papi rend teljességére szenteltek fel.  
Jézus Tizenkett�t választott. A püspöki 
szolgálat kollegiális jelleg�. Isten népének 
sokféleségét és egyetemességét fejezi ki, 
valamint az egységet. A püspöki kollégium is 
oszthatatlan. Az egyetemes Egyházra nézve 
kollegiálisan cselekszenek. 
Tanítás, megszentelés, kormányzás 
összetartoznak a püspöknél. Szent Ágoston 
szerint ez a szeretet hivatala. A püspök atya 
lesz, mert teljes értelemben az Egyház fia. 
Lelkipásztori szolgálata a „hívekért” való létben 

fejez�dik ki, ami nem szakítja el �t a „velük 
együtt” létt�l. A hívek tanúságtétele és a püspök 
hitbeli élete kölcsönhatásban vannak. A püspök 
felkínálja az életszentséghez a megszentel� 
eszközöket. Krisztussal van. Lelkisége 
egyházias lelkiség is. Mivel a püspök Krisztus 
jelévé válik, így szerzi meg az erkölcsi 
tekintélyt a jogi tekintély gyakorlásához. A 
távlat: az életszentség. Ebben a lüktet�, mozgó 
világban tanúsítania kell a „lét” els�bbségét a 
„cselekvéssel” szemben, s�t még inkább a 
kegyelem els�bbségét. Az életszentségre szóló 
meghívás a püspökszentelésben hangzott el. 
Imádságos életet kell élnie az Újszövetség 
szolgájának. Példakép számára Mária, aki a 
remény Anyja és a lelki élet mestern�je. 
Ajánlott személyesen és közösségben is 
imádkozni a Rózsafüzért. A püspöknek az Igén 
„belül” kell lennie, hogy az Ige körülvegye, 
védje és táplálja �t. Ezért jártasnak kell lennie a 
Szentírásban. Az elmélkedés idején a szív 
megnyílik Isten tetteinek szemlélésére, ebb�l 
következ�en az élet megtérésére. 
A püspök a szentmisében Krisztussal együtt 
önmagát ajánlja fel, elegend� id�t fordít 
emellett adorációra. A zsolozsma az id� 
megszentelése és a mennyei liturgia el�képe. 
Hatalmát evangéliumi módon gyakorolja. 
Szegény embernek kell lennie, ezt követeli t�le 
a szegény Krisztus melletti tanúságtétel - a 
remény emberének kell lennie. Szolgálata 
szigorú életstílust, és folyamatos személyes 
megtérést követel. 
A közösségi és missziós lelkiség ébreszt�je is 
(pl. rekollekciók, lelki napok). Minél 
intenzívebb egy közösség, annál serényebb a 
misszió. 
Egyedül a kereszt erejével indulhatunk el 
minden kultúra felé. Küldetésének bels� igénye 
a folyamatos képzés. Bátorítja �ket a szent 
püspökök példája. Az egyházmegyék 
(részegyházak) feladata hogy gondoskodjék 
szent püspökeinek emlékezetér�l. 
A püspök evangélium hirdet� tevékenysége 
atyaságának kiemelked� megnyilvánulása. 
Az evangelizáció szíve Krisztus. �t kell 
szeretnünk, követnünk. Bel�le árad a remény 
minden emberbe. A püspök az Ige hallgatója és 
�rz�je. Hitérzék: hit és erkölcs dolgában 
kifejezzük egyetemes egyetértésünket. A 
Szentlélek ébreszti az Egyházban a karizmákat 
is. A híveknek egyet kell érteni a nyilatkozattal,  
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amit püspökük hit és erkölcs dolgában terjeszt 
el�. E hitérzékkel Isten népe valóban Isten 
igéjét kapja. Igen fontos az igehirdetés, a 
katekézis is. A püspöknek tanítói felel�ssége 
van erkölcsi téren: a cél melyre minden isteni 
törvény irányul, az ember nagyobb java. 
Különösen védeni kell az életet. Az evangélium 
bens� képessége az, hogy gyökeret tud verni 
minden kultúrában. Ezért úgy hirdessék a maga 
teljes egészében, hogy formálni tudja az 
emberek szívét és a népek szokásait. 
Az Igét szóval és példával hirdessük, mert ez 
megkönnyíti a bizalmat az üzenet iránt. 
A keresztény ember megszentelése a keresztben 
valósul meg. 
Életszentségre vagyunk meghívottak. 
A püspök a legf�bb papság kegyelmének 
osztogatója; tanít; kormányoz. A szolgálat 
fókusza a székesegyház. Mint el�ljáró példakép 
a liturgia vezetésében, mert misztériumokkal 
bánik. Megszentel� szolgálatának szíve az 
Eukarisztia. � a beavató szentségek felel�se, 
valamint az a feladata hogy igehirdetéssel 
hívjon megtérésre és b�nbánatra: hirdetnie kell 
Isten mérhetetlen irgalmát. 
Az Eucharisztiához csak a kegyelem 
állapotában járulhatunk.  
Tör�dni kell a népi jámborsággal is. 
A hívek életszentségének el�segítésére irányul a 
püspök megszentel� szolgálata. Krisztus 
helyetteseiként kormányozzák a részegyházat, 
hogy nyájuk szentségben gyarapodjék. Ezért a 
püspökség szolgálatot jelent, nem rangot. 
Erkölcsi tekintélye szenteltségéb�l fakad. A 
hívek segítséget nyújtanak neki; pl. az 
egyházmegyei zsinaton keresztül. Közös cél az 
üdvösség. A püspök pásztori szeretete a 
közösség létrehozására irányul. Els�sorban a 
plébániákért felel�s. A lelkipásztori kormányzás 
az � lelki jelenlétének kiterjedése hívei körében. 
Papjaihoz mint szeret� atya és testvér 
viszonyul. Fontos a papi továbbképzés; ez nem 
más, mint a hivatáson belüli meghívás. A 
püspök meg�rzi papjait. Éreztesse beteg, vagy 
öreg papjaival testvéri közelségét. A papságra 
készül�k nevel�it � választja ki. A püspökkel 
m�ködnek együtt a szerzetesek és szerzetesn�k 
is. A laikusokat bátorítsa, hogy vigyék be az 
evangéliumot a családba, munkába, a nemzeti 
és nemzetközi közélet szellemiségébe.  
 
 
 

Ugyanis sokak el�tt föltárulnak így a remény 
távlatai. Segítsék a laikus hív�ket, hogy er�s 
reménnyel bíró keresztények legyenek. Oda kell 
hatnia, hogy a polgári társadalomban igazságos 
gazdasági döntésekkel támogassák a házasság 
értékeit. Külön gondot kell fordítania a fiatalok 
evangelizálására és lelki gondozására, hogy 
legyenek készek a rászorulók szolgálatára. A 
fiatalok fedezzék fel, hogy maga az élet 
továbbadása hivatás. Nagyon fontos ezért az 
ifjúsági lelkipásztorkodás. 
Minden püspök tartozik er�síteni és megvédeni 
a hit egységét. A részegyház és az egyetemes 
Egyház közötti egyházi közösség látható 
összeköt�je is. A püspökök hierarchikus 
közösségben vannak a római pápával. Ez az 
apostolok kollégiumának folytatása. Péter utóda 
a kollégium feje. A püspök rendes hatalmának 
gyakorlása alá van rendelve az egyetemes 
törvényeknek. A római pápa mindig támogatást 
kap a püspökökt�l. A közösség 
megnyilvánulása az ad limina Apostolorum 
látogatások Rómába; különösen amikor a 
püspökök a pápával koncelebrálják az 
Eucharisztiát. Az egyházmegyék állapotáról öt 
évenként kell beszámolókat tenni. 
A püspöki szinódus is segíti a Szentatyát. Az 
Egyház egyetértése a Szentlélek m�ködésének 
gyümölcse. A püspökök felel�sek nemcsak 
saját, hanem a szomszédos n�vér egyházakért 
és az egyetemes Egyházért. Ezért minden 
cselekedetük a kollégiumon belül végrehajtott 
tett. Segítik egymást az evangelizálásban. 
Fontos az ökumenikus dialógus. Ez az igazság 
és szeretet dialógusának útja. A püspökök 
nemcsak egy egyházmegye számára 
szenteltettek, hanem minden ember 
üdvösségéért.  

folytatva a 8. oldalon 
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- a 7. oldal folytatása 
 

Az � feladatuk a missziós tevékenységek 
ébresztése. Fontos a missziós szerzetesekkel 
való kapcsolat is. A misszió ugyanis a Jézus 
Krisztus szeretetébe vetett hit jele. 
A püspök a mai kor kihívásai el�tt áll. � az 
evangélium misszionáriusa. Kötelessége a 
hamis antropológiák leleplezése, és az igazság 
föltárása. Híddá lesz minden ember felé. � az 
igazságosság és a béke �rz�je. Egyre nagyobb a 
szakadék a szegények és gazdagok között; 
sokfelé sérül a n�k személyi méltósága. A 
püspöknek hirdetnie kell az élet védelmét. Ha 
nincs reményük a szegényeknek, a 
gazdagoknak sem lesz reményük. El kell ítélni a 
terrorizmust és a népirtást; védeni kell a 
gyermekeket. Bár az emberiség kezében vannak 
az eszközök, mégis az éhség és a nyomor 
drámáit látjuk sok helyen. De minden nehézség 
ellenére, az Úr megsegíti a szegényeket. Az 
Egyház folytatja a békére való törekvést. A 
keresztény nem lehet bosszúálló, Krisztus 
tanításának megvalósítása által nyitottnak kell 
lennie a megbocsátásra és a szeretetre. Az 
igazságosság és az igazi béke  csak a 
megbocsátás által lehetséges. A megbocsátás 
saját hibánk, ítélkezésünk kijavítása. Minden 
b�n az Isten elleni b�n; Urunk a papságra bízta 
a kiengesztel�dés szentségét. 
A vallásközi dialógus els�sorban a világ 
békéjének javára van. A vallásszabadságot, 
nevelést igen fontosnak tartjuk; a 
tömegtájékoztató eszközök becsületes 
használatát is. A vallásközi dialógus nem 
helyettesítheti a hit hirdetését. 
A „szeretet globalizációjának” el�segítése: el 
kell engedni szegény népek küls� adósságait, 
mert sem gazdaságilag, sem politikailag nem 
tudnak fejl�dni és adósságuk soha nem 
csökken, csak n�; tehát még indítani is kell a 
fejl�désüket, így segítve �ket. A nemzetközi 
közjó követeli meg. A szegények így 
megvédhetik magukat egy globalizált 
gazdaságban. Ha a szolidaritás át tudja hatni, a 
globalizáció nem fog senkit kirekeszteni. 
A környezet tiszteletben tartása és a teremtett 
világ meg�rzése egy ökológiai megtérést 
követel, amihez a püspökök azzal járulhatnak 
hozzá, hogy tanítják az ember helyes 
kapcsolatát a természettel. 

Ez azt a tanítást jelenti hogy az ember úgy 
tétetett a teremtés központjává, mint a Teremt� 
szolgája. A „hajtsátok uralmatok alá a földet!” 
Isten parancsa, ezért a felel�sséggel való 
megismerés és gondozás tartozik ennek 
megvalósításához. 
Az egészségügyben dolgozók lelkipásztori 
gondozásának megszervezése els�bbséget 
érdemel a püspöki szolgálatban. „Saját 
egyházmegyéjében minden püspök feladata, 
hogy szakképzett személyek segítségével teljes 
egészében hirdesse az élet evangéliumát”. Az 
orvoslás humanizálására törekvés és a 
betegápolás a keresztények részér�l, akik 
bátorítóan állnak a szenved�k mellett, 
mindenkiben fölidézik Jézusnak, a test és a 
lélek orvosának alakját. � az apostoloknak 
adott küldetésbe belefoglalta a betegek 
gyógyítását is.” 
Az Egyház tiltja az abortuszt és eutanáziát; 
igent mond az életre, igent a családra a remény 
els� sejtjére, melynek családi egyházzá kell 
válnia. 
Tör�dni kell az elvándorlókkal. 
A keresztény ember reményének alapja a 
megváltás, vagyis Krisztus kereszthalála és 
feltámadása. 
Isten a teljes ember üdvösségét és szabadulását 
adta meg. Eszünkbe jut a kenyérszaporítás 
evangéliumi elbeszélése. 
A problémát Jézus tanítása szerint oldjuk meg: 
„Ti adjatok nekik enni!” Álljunk egyb�l a 
szükséget szenved�k mellé. 
A tettek szeretete er�t ad a szavak szeretetének. 
Els� er�forrásunk Isten szeretete. 
Arra kaptunk meghívást hogy úgy szeressünk, 
ahogyan � szeretett minket, legyünk az 
evangélium szolgái, hogy a világ remélni 
tudjon; ez a remény a Szentlélekt�l származik. 
Másik er�forrásunk az Egyház: feladatunk hogy 
az Egyházat a közösség otthonává és iskolájává 
formáljuk át. 
Er�forrás a püspöki közösség is. Utolsó és 
közvetlen er�forrás a püspöknek a saját 
részegyháza. Itt formálódik az ember és a 
keresztény. Az a feladatunk, hogy Jézus 
Krisztus él� jelei legyünk. 
Hívjuk segítségül a Sz�zanyát, hogy a szeretet 
soha meg ne fogyatkozzék bennünk. 
 

Nagy Nándor plébános 
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Bemutatkozom 
 

Szivák Györgyné bemutatásáról készült 
írásunk � maga, illetve családja kérésének 
megfelel�en nem sok személyes vonatkozású 
adatot tartalmaz. Ágika - aki 2002 óta tagja a 
plébániánk képvisel�testületének - elmondta, 
hogy két gyermekének a keresztelése, els� 
áldozása és bérmálkozása is a templomunkban 
történt, s�t szüleikkel együtt az unokái is 
rendszeres résztvev�i a szentmiséknek. Szüleit�l 
kapott vallásos nevelését mintegy kamatoztatva,  
a Karitatív munkacsoport tagjaként 
megismerhetjük, hogyan is vesz részt az 
egyházközség hit életi munkájában, milyen 
feladatokat látnak el a csoport tagjaival 
közösen az egyház szolgálatában. 

 

 
 
 Imacsoportunk a Jézus Szíve Család, 
minden hónap els� csütörtökén a reggeli 
szentmise után egy órás szentségimádást tart a 
Szentségi Jézussal, melyet különböz� 
szándékokra ajánlunk fel, mely lángoló hitet és 
szeretetet merít a Szent Eukarisztiából. Els� 
pénteken szentmise el�tt a Fájdalmas Sz�zanya 
el�tt Rózsaf�zért végzünk, itt is igazi párbeszéd 
alakul ki Jézus Krisztus és az imádkozó 
emberek között.  

Els� szombaton szintén egy órás 
Szentségimádást végzünk a Krisztus 
Papságáért, a könyörgéseinkbe különböz� 
énekeket iktatunk be. Els� vasárnap a reggeli 
szentmise el�tt a Rózsafüzér Társulat a 
Rózsafüzért imádkozza és végzi el.  
Minden hónap 13-án Engesztel� Imaórát – 
Szeretetlángot -  végez az imaközösségünk  a 
Két Szent Szív tiszteletére. A hónap els� 
vasárnapján és utolsó csütörtök el�tti 
csütörtökön délután három órakor egy órás 
szentségimádást tart Nándor atya a hívekkel 
Jézus Szentséges Szíve tiszteletére, amibe 
énekeket is beiktatunk. 
 A karitatív munkacsoport tagjai mellett 
többen végezzük az otthonukban, különböz� 
ápolási osztályokon  és az Aranysziget 
Otthonban lév� betegek, id�sek látogatását. 
Részt veszünk templomunk takarításában, 
díszítésében és még egyéb plébániai rendezvény 
el�készítésével, lebonyolításával kapcsolatos 
dolgokban is. Az egyházközség 
egyházfenntartási hozzájárulásának 
begy�jtéséb�l is kivesszük részünket, ami 
sokszor  nem is egy hálás feladat. Minden 
hónapban egyszer Mátraverebély-Szentkútról 
plébániánkra látogat a ferences Márk atya, aki 
oly szeretettel fáradozik közénk jönni a hosszú 
út megtétele ellenére is. Figyelemmel kíséri a 
közösségünk életét és munkáját, amit nagy 
szeretettel fogad a csongrádi közösség. 
El�adása alkalmával a Szentlélek szeretete 
átjárja szívünket, lelkünket. Feldobva térünk 
haza családunkhoz, amit az otthoniaknak is 
átadunk. Az Úr Jézus áldását kérjük, hogy még 
nagyon sokáig el tudjon közénk jönni.  Minden 
hónap utolsó szombatján az esti szentmise után 
Nándor atya bibliai el�adást tart a Kolostor 
épületében, amit a hívekkel együtt  nagy 
szeretettel fogadunk,  szép számmal meg is telik 
a hittanterem ilyenkor. Nagy érdekl�dést keltett 
számomra is az egyházközségi totó, habár 
sokszor igen nehezen küzdünk meg a kérdések 
megválaszolásával.  

 Kérem a Jó Istent, hogy tiszta szívvel és 
lélekkel tudjak eleget tenni a képvisel�testületi 
tagságomból adódó és az általam felvállalt 
munkáknak, amit reményeim szerint a hívek 
nagy többségének megelégedésére szeretnék 
végezni a továbbiakban is.  

Felföldi Miklós 
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Egyházi ki-kicsoda 
 

Bizonyára a Kedves Olvasó is sokszor 
járt már úgy, hogy egy-egy egyházi személyt 
„nem tudott hova tenni” nem volt tisztában 
rangjának jelentésével. Ezzel a kis 
„fogalomtárral" szeretnénk segíteni azon, hogy 
ne keveredjünk hasonló, kínos helyzetekbe. Az 
alábbiakat a szentesi „Mécses” a Szent Anna 
Egyházközség hivatalos kiadványa 
szerkeszt�jének hozzájárulásával adjuk közre, 
melyet Jártas Tünde állított össze. 
 
Apát: egyes katolikus szerzetesrendeknél –
Bencések– a nagyobb rendházak, apátságok 
legf�bb elöljárója, jogköre és hatalma a 
püspökéhez áll közel. Egyben címzetes papi 
rang is: birtokosa valamelyik lepusztult, 
megsz�nt kolostor el�járójának a címét kapja és 
f�papi ruházatot visel, de lelki hatalom és 
javadalom nélkül. Az apát latinból származó, de 
végs� eredetében arám szó: atyát jelent. 
Apostol: Jézus tanítványa, egyike annak a 
tizenkett�nek, akiket Jézus a többi közül kivá-
lasztott, maga körül tartott és már életében 
különleges hatalommal ruházott fel. Halála és 
feltámadása után pedig a térítés feladatát bízta 
rájuk, a tizenkettes szám a kiválasztott nép ti-
zenkét törzsét jelképezi. Átvitt értelemben 
apostolnak nevezzük egy nemes eszme odaadó 
hívét, terjeszt�jét, harcosát. pl.: Pet�fi a 
szabadság apostola. A katolikus 
szóhasználatban az apostol a pápára vagy a püs-
pökre vonatkozik. Pl.: Apostoli Szentszék 
(Vatikán). Az apostol görög szó: aposztolosz- -
aposztelló (elküld igéb�l), küldöttet követet 
jelent. 
Diakónus: szerpap. A katolikus papi rend 
hagyományos fokozatai közül a hatodik, ma a 
harmadik. A középkorban gyakori volt, hogy a 
diakónusi fokozatot elérték, de nem szentel-
tették magukat pappá, hanem elnyert 
képzettségüket, mint királyi írnok, titkár 
hasznosították, innen a magyar íródeák, kés�bb 
a diák szó. A diakónus görög szó, szolgát jelent. 
Érsek: jelent�sebb vagy több egyházmegye 
élén álló, a püspöknél magasabb rangú f�pap. 
Az érsekek közvetlenül a pápaság alá tartoznak. 
A görög katolikus egyházakban ennek meg-
felel� rangú a metropolita. 
Esperes: az egyházmegyei kerület - kisebb 
területi egység- élén álló lelkipásztor. 

 
Evangélista: az evangéliumok szerz�i: Máté, 
Márk, Lukács, János. 
Fráter: testvér, katolikus szerzetesrendek nem 
papi teend�ket ellátó tagja, aki rendi fogadalmat 
tett, de pappá nem szentelték. A szláv 
megfelel�je a brat nyomán a nép barátoknak 
nevezte �ket. Régen mind a barát, mind a fráter 
jelenthetett szerzetes papot is. Latin szóból ered 
jelentése: testvér, fivér. 
Generális: vallási értelemben egyes 
szerzetesrendek (jezsuita, piarista) legf�bb 
elöljárója. 
Kántor: templomi énekes, keresztény 
egyházközösség alkalmazottja. Latin eredet� 
szó: a carere énekel szóból származik. 
Kanonok: a káptalanhoz tartozó, magasabb 
rangú katolikus pap, a püspök tanácsadója. Van 
címzetes kanonok is. A latin canonicus (kánoni) 
szóból ered. Ezeknek a papoknak a ténykedését 
sajátos el�írások szabályozzák. A kanonokok a 
székesegyházi káptalanok vagy az egyéb ún. 
társas káptalanok egyesületébe tömörülnek. Fel-
adatuk többek között a liturgikus istentiszteletek 
megtartása. 
Káplán: udvari vagy f�úri magánkápolna papja. 
Ma a katolikus plébánia segédlelkésze. A latin 
szóból a capellanus szóból származik. Jelentése: 
kápolnához tartozó. 
Káptalan: szerzetesek, vagy kánoni el�írások 
szerint él� világi papok testülete. Összejöve-
teleiket a mindenkori szabályzat egy-egy 
fejezetének felolvasásával kezdik, ezért hívják a 
gyülekezés helyét káptalanteremnek, az ott 
összegy�lt közösséget pedig káptalannak. 
Kardinális: bíboros katolikus f�pap. Az egész 
világon mindössze kb. másfélszáz püspök kapja 
ezt a címet a pápától, s vele rangjának jelvényét 
a bíborosi kalapot. Magyarországon az 
esztergomi érsek visel bíborosi címet 
(Mindszenty József, Paskai László, Erd� Péter). 
Az új pápát mindig a világ bíborosai, a 
kardinálisok kollégiuma választja. Latin név a 
crado szóból származik jelentése: fontos, f�. 
Klérus: katolikus papság. 
Klérikus: papi növendék. 
Koadjutor: segédpüspök, a megyéspüspök 
helyettese. 
Kispap: szemináriumban, vagy szerzetes 
tanulmányú egyházban teológiát végz� és papi 
hivatásra készül� növendék. 
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Ministráns: a misén a papnak segédkez� fiú 
vagy lány. Latin szó a hivatal-minisztérium 
szóból ered. Jelentése: szolgálat. 
Novícius: próbaéves újonc a 
szerzetesrendekben. Latin szóból származik, 
jelentése új. 
Pap: vallási rituális istentiszteletek tartására 
felhatalmazott személy. 
Pápa: az atya szóból származik, a római 
katolikus egyház feje, a Vatikán uralkodója. Az 
egyházi jog szerint a kegyosztói, kormányzói és 
tanítói f�hatalmat gyakorolja. Az els�höz a 
legsúlyosabb b�nök alóli feloldozás, illetve a 
kiátkozás tartozik; a másodikat a püspökök, 
érsekek kinevezése és beszámoltatása, 
egyetemes zsinatok összehívása, határozatainak 
szentesítése, bizonyos egyházi törvények 
meghozatala jelenti. A harmadik a hitünk 
tanításából, az egyházzal és a vallási dogmákkal 
szemben álló tanok elítéléséb�l, az ilyen tanokat 
tartalmazó iratok indexre helyezéséb�l áll. A 
pápát a bíborosok választják. A pápai 
felségjelvények: az egyenes pásztorbot rajta a 
kereszttel, az érseki palást és a halászgy�r�. A 
pápa avathatja szentté az arra érdemes embert. 
A katolikus dogma szerint a pápa Szent Pétert�l 
örökölte a legfels�bb hatalmát, aki Jézustól 
kapta azt, mint Isten hatalmának földi 
képviseletét. 
A pápa latin megnevezése: Pontifex Maximus. 
Páter: katolikus pap, f�leg szerzetes pap. 
Perjel: egyes szerzetesrendekben a rendház 
elöljárója, másutt rangban az apát után 
következik, latin nevén prior,- jelentése: 
el�bbvaló. A Benedek regula részletesen kitér e 
perjeli hivatal felel�sségére: végre kell hajtania 
az apát által rábízott feladatokat. 
Presbiter: régebbi katolikus megjelölés az 
áldoztató papra. 
Prímás: egy ország katolikus püspökeinek és 
érsekeinek, a püspöki karnak a feje. Magyar-
országon Esztergom érseke a prímás. 1945 el�tt 
hercegi címe is volt. 
Próféta: az ókori zsidóság körében Jahve isten 
küldötte, szószólója, aki az isteni intelmeket a 
néppel közli, és olykor a jövend�t is megjósolja. 
Görög szó,- prophétész: látnok. 
Püspök: episcopus görög szóból, az 
egyházakban az egyházmegye f�papja, 
felügyel�je. A katolikus hagyomány szerint a 
püspök az apostolok utóda. A katolikus 
egyházban az egyházi hierarchia legf�bb rangja, 

csak férfi töltheti be és a pápa nevezi ki. A 
püspökök joga: - a papok kinevezése, 
felszentelése. Hatalma: tanítói, megszentel�i, 
kormányzói. Jelvényei: süveg, pásztorbot, 
mellkereszt, sapka és a gy�r�. 
Sacerdos: áldozópap, felszentelt pap. A 
katolikus pap latin megnevezése. Az ókori 
Rómában is így nevezték a papot. A szó 
jelentése: Istennek szentelt. A sacer,- adomány 
szóból származik. 
Szerzetes: a világi élett�l visszavonult, a vallási 
tökéletesség elérésére törekv� hív� ember. 
 

*** 
Kedves Szül�k! 
 

   Megkezdjük az els�áldozásra készül� 
gyermekek számára a szorosan vett, szombat 
délel�tti hitoktatásokat - minden szombaton 
délel�tt 9 órától 10 óráig a Plébánia 
hittantermében.  

Csak azok a gyermekek járulhatnak 
els�áldozáshoz az Egyház törvényei szerint, 
akik nemcsak hittanórára jártak, hanem 
bizonyítványképp részt vettek a hív� 
közösséggel együtt a vasárnapi szentmiséken is. 
Ugyanis kétféle hittanos van: aki csak hittan 
ismereteket akar szerezni; és aki a hittan 
tanulásával és szentmise részvétellel 
szentségekben részesülhet, felkészült így erre. 
A szentmisét Krisztus alapította az Utolsó 
Vacsorán, hogy üdvözüljünk, ez az egyenes és 
biztos út. A mise el�készít a szentségek 
fölvételére, ezért ragaszkodik hozzá az Egyház. 
Kegyelmi élethez a szentmisében jutunk. 
El�készítés közben is az eddigi miselátogatási 
naplóval igazolják a gyermekek a misén való 
részvételüket. Akik most emiatt az idén 
kimaradnak kés�bb, ha teljesítik az Egyház által 
el�írt feltételeket, jöv�re lehetnek csak 
els�áldozók. Mostani misére való jelentkezést 
bepótlást, csak a jöv� évi els�áldozásra való 
készületnek fogadom el.  
Tisztelettel kérem a Kedves Szül�k megértését 
és segítségét.  

Az els� óra 2005. április 2-án lesz,        
- most kivételesen a templomban - amelyre 
kérem, hogy a Kedves Szül�k is jöjjenek el, 
mivel szül�i értekezletet is tartunk az 
els�áldozással kapcsolatban. 

 
Nagy Nándor plébános 

Magyar Katalin hitoktató 
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Kedves Gyerekek és Kedves Szüleik! 
 

A nagyb�jti szent id�ben sokat 
beszélgettünk a hittan órákon megváltásunk 
szent titkáról: Urunk Jézus Krisztus 
szenvedésér�l, kereszthaláláról és 
feltámadásáról. Elérkeztünk az esztend� 
legnagyobb keresztény ünnepéhez. „Ezt a napot 
az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta. 
A k�, melyet az épít�k félredobtak, íme, az vált 
szegletk�vé”- énekeljük a válaszos zsoltárban 
Húsvét ünnepén. /Zsolt 117/. 
Kedves Gyerekek! Gondolkodjunk együtt 
megváltásunk ünnepér�l! 
Ha az Urat elvitték volna a sírból, - ahogyan 
Mária Magdolna panaszkodott Simon Péternek 
/Jn 20,1-2/- ugyan ki tör�dött volna azzal, hogy 
a holttestr�l levegye a lepleket és azokat 
szépen, gondosan összehajtsa? Kedves 
Gyerekek! Maga Urunk Jézus hagyta a sírban 
feltámadásának jeleit. Péter apostol, „a szikla" 
/Mt 16,18/ és János apostol „akit szeretett 
Jézus" /Jn 13, 23/ együtt futottak a sírhoz, és 
mit láttak? „Az otthagyott gyolcsokat, meg a 
kend�t, mellyel Jézus fejét takarták be". Péter 
apostol után János, „a másik tanítvány is be-
ment a sírba, látta és hitt” az Úr Jézus 
feltámadásában /Jn 20,7-8/. 
Látjátok,- kedves Gyerekek, Isten milyen 
egyszer� dolgokat használt fel, hogy 
megvilágosítsa a tanítványokat, akik korábban 
nem értették mindazt, amit az Úr Jézus mondott 
az � feltámadásáról: „Bontsátok le a templomot, 
én harmadnapra fölépítem azt" /Jn 2,19/. 
Gondolkodjunk tovább együtt! Kérdezzük, 
keressük, kedves Gyerekek, hogy vannak-e 
világunkban környezetünkben jelek az Úr Jézus 
feltámadásáról? Más formában, mint akkor volt, 
de bizony napjainkban is vannak „jelek" arról, 
hogy a mi Urunk feltámadt és köztünk él! Én 
most csak néhányra szeretném felhívni a 
figyelmünket. 
1. A világban, a missziókban, de édes 
Hazánkban is mennyi h�sies keresztény 
helytállást látunk, hallunk Jézusunk mellett!  
Sokan életüket adták az üldözések miatt, a 
feltámadásba vetett hitük miatt, mert elhitték 
Pál apostol tanítását: „Ha Krisztus nem támadt 
fel, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a 
ti hitetek. Ha csak ebben az életben 
reménykedünk Krisztusban, szánalomra 

méltóbbak vagyunk minden embernél" /1 Kor 
15,14.19/. 
2. Amikor vasárnapról vasárnapra elmegyünk 
szentmisére, az Egyház közösségében így 
imádkozunk: "Halálodat hirdetjük, Urunk, és 
hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem 
jössz". 
3. Az Oltáriszentség a feltámadt Krisztus 
szentségi jelenléte a világban. Urunk Jézus 
köztünk maradt, velünk él és állandóan vonzza 
magához az embereket. Minden szentmisében 
meghívást kapunk a feltámadt Krisztus 
asztalához, ahol � maga az étel és ital 
számunkra, hogy „el ne vesszünk", mint a 
kárhozat fiai /Jn 17,12/. Ezért énekeljük az 
allelujás versben: „A mi húsvéti Bárányunk 
föláldozta magát, üljük meg tehát az Úrral a 
húsvéti lakomát” /1Kor 5, 7-8/. 
4. És minden �szinte b�nbánatban, minden 
�szinte szentgyónásban a feltámadt Krisztussal 
találkozunk. Mert a szentgyónás „lelkünk fel-
támadása” a b�nb�l, visszanyerjük 
istengyermeki életünket, amit a keresztség 
szentségében kaptunk. Ezért írta Pál apostol 
szeretett tanítványának, Timóteusnak: „Ha vele 
meghalunk a b�nnek, vele is fogunk élni 
örökre” /2Tim 2,11/. 
Mi következik mindebb�l, kedves Gyerekek, 
kedves Szül�k? 
Pál apostol válaszol a kérdésünkre „Értsétek 
meg, milyen reményre hívott meg titeket az Úr. 
Méltón éljetek ahhoz a hivatáshoz, amelynek 
részesei lettetek" /Ef 1,18 és 4,1/. Arra kaptuk a 
keresztség kegyelmét, s kegyelmet a bérmálás 
szentségében, hogy keresztény életünkkel a 
mindennapokban „visszatükrözzük" a 
feltámadásba vetett hitünket „az Úr Lelke által", 
hogy Uruk Jézus képmása legyünk a világban /2 
Kor 3,18/. Arra kapunk kegyelmet minden 
imádságban, minden szentáldozásban, hogy ami 
odafönn van, arra irányuljon figyelmünk, ne 
csak a földiekre, hiszen meghaltunk a b�nnek és 
életünk Krisztussal az Istenben van elrejtve" 
/Kol 3,1-4/. 
Világunkban óriási a kísértés arra, hogy az 
ember úgy éljen; mintha a  Föld lenne egyetlen 
hazája. Az Úr Jézus feltámadása arra emlé-
kezteti a hiv� keresztényt, hogy csak „utasok" 
vagyunk itt a Földön az örök haza felé vezet� 
úton. „A mi hazánk a mennyben van. Onnan 
várjuk az Üdvözít�t is: az Úr Jézus Krisztust.”  
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És miért várjuk vissza Urukat? Azért, hogy mi 
is feltámadjunk a földi halálból, hogy „Urunk 
átalakítsa gyarló testünket és hasonlóvá tegye 
az � megdics�ült testéhez" /Fil 3,2o-21/. 
Ezért minden keresztény embernek személyes 
feladata, hogy hittel elfogadja Jézus 
feltámadásának sírban hagyott jeleit, - és 
személyes küldetése ezekr�l a jelekr�l beszélni 
és keresztény életével tanúskodni arról, hogy 
van feltámadás az ember számára is. Hiszen 
Urunk Jézus ígérete minekünk is szól: „Én élek 
és ti is élni fogtok". /Jn 14,19/. 
Testvérek! Mindnyájunknak szól Pál apostol 
kérése és figyelmeztetése: 
„Vizsgáljátok meg magatokat, hogy ebben a 
hitben éltek-e?" /2 Kor 13,5/. 
 

Magyar Katalin hitoktató 
 
 

Hitre és szeretetre nevelés 
 
A gyermek a jöv� reménye. Jó, ha 
megtapasztalja és megéli a szeretetet és még 
jobb, ha szeretni is megtanul. Ezt a célt 
szolgálja a Pax TV-n március 21-én elindított 
gyermekm�sor. A Jézus Szíve Gyermekklub 
szeretetre épül�, Isten-központú vidám 
gyermekközösség, amelyhez most a televízió 
csatornáján keresztül is csatlakozhatunk. A 
vasárnapot kivéve minden hétköznap este 
látható 30 perces programban változatos 
el�adásformák – illusztrált történetek, bábjáték, 
jelbeszéddel kísért ének, pantomim, tánc – 
segítenek a gyermekeknek, hogy saját fejl�dési 
szakaszuknak megfelel�en fedezzék fel Isten 
szeretetét és gondoskodását, megismerjék a 
bibliai történeteket. 
 

*** 
Rejtvény 
 

A sorok kitöltése után a megfejtést a sötétített négyzetekbe kerül� bet�k összeolvasásával 
kapjátok meg, mely szó a Húsvét lényegét fejezi ki. 
 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
 

1. Faféle, amely Jézus szavaira hirtelen 
elszáradt. 
2. Ilyen víz is van a templomban. 
3. Domb Jeruzsálem közelében – Jézus 
halálának színhelye. 
4. Római helytartó – az � parancsára 
feszítették keresztre Jézust. 
5. Magyar Biblia fordító. 
6. Olaszország f�városa. 
7. Képmutató ember neve a Bibliában. 
8. Els� … - a gyermekek els� 
bizonyságtétele. 
9. Az � álmait is megfejtette József 
(egyiptomi uralkodói cím). 
10. Megváltónk. 

 

 A megfejtést nevetek feltüntetésével május 1-ig adjátok át a hitoktatótoknak, vagy 
szentmisék után a plébános atyának. 
 Jó szórakozást, örömteli tavaszi szünetet és kegyelemteljes Húsvéti ünnepeket kíván a 
rejtvény készít�je.           Zilahi Klára 
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Szemerédi Imre 
 

 
1930-2005 

 
Csongrádon született, kubikos édesapja 

és háztartásbeli édesanyja családjában öten 
voltak testvérek. Alapfokú iskolai tanulmányai 
befejezése után fiatal korában kubikusként, 
majd a csongrádi „fa hídnál” vállalt munkát, 
ahol 32 évet dolgozott és innen került  
nyugállományba. 

Vallásos életet élt, ami megnyilvánult 
abban is, hogy közel 30 évig volt a plébániánk 
képvisel�testületének a tagja, 70 éves koráig 
világi elnöke. Családját is próbálta a vallásos 
életre úgy felkészíteni, mint ahogyan � is élt 
feleségével együtt, aminek eredményeként 
unokái is keresztény életet élnek. 

Szívesen felidézte, hogy az iskola 
elvégzése után, az akkori plébános nagyon 
szerette volna ha elvégzi a kántorképz�t, de 
sajnos szülei anyagi helyzete ezt nem tette 
lehet�vé. A templomunk énekkarnak igen 
régóta tagja, meghatározó egyénisége volt a 
férfikarnak. 

2004. november 14-én voltak ötven éves 
házasok, aminek megújítására szentmise 
keretében került sor. Január 16-án értesültünk 
halála hírér�l.  

Temetésén, 2005. január 19-én Felföldi 
Miklós az alábbi szavakkal búcsúzott t�le: 
 
 

 

Imre bácsi! 
Amikor még karácsonyra készül�dtünk 

az énekkarral, ki gondolta volna, hogy a húsvéti 
Passiót már Nélküled fogjuk énekelni. Halálod 
híre megdöbbentett mindenkit, hiszen egy héttel 
ezel�tt, ha nehezedre esve is, de énekeltél 
velünk. 

Imre bácsi szerette az egyházat, kedves 
családjával együtt h�en szolgálta is. 
Évtizedeken keresztül volt egyháztanácstag, 
majd sokáig elnöke, kora el�rehaladtával 
tiszteletbeli elnök lett. 
 
Bús harangszó kondul, szava gyászra hív, 
Megállott egy drága, h� apai szív. 
Hasztalan hull könnyünk, s szívünk ha fáj, 
Elvette �t t�lünk a zord halál. 
 
Búcsúznak T�led az Egyháztanács tagjai, az 
énekkar tagjai, élükön kántorunkkal. 
 
Le kellett számolnom a földi élettel, 
T�letek  a halál orozva tépett el. 
Igaz, 74 év terhe nyomta vállam, 
S íme; a zord halál er�sebb volt nálam. 

Nyugodjál békében 
 

*** 
 
Nagyheti szertartások 
 

Nagycsütörtök: 
17.30 Jeremiás siralmai 
18.00 Szertartás az Utolsó vacsora emlékére 
 

Nagypéntek: 
08.00 Keresztút 
14.30 Jeremiás Siralmai 
15.00 Passió, kereszthódolat és csonkamise 
 

Nagyszombat: 
08.00 Jeremiás siralmai 
18.00 T�zszentelés, húsvéti örömének, 
szentmise és Feltámadási körmenet 
 

Húsvétvasárnap: Bokroson: 
08.00 Szentmise 11.30 Szentmise 
09.30 Szentmise 
 

Húsvéthétf�: 
08.00 Szentmise 
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Pannónia virágos kertjének legszebb virágai 
 

Vincze Lászlóné Eta néni juttatta el 
szerkeszt�ségünk részére a Ferencesek 1931. 
évi Kalendáriumát. Az ebben találhatók közül 
az árpádházi királyi család szentjeinek életrajzát 
tervezzük a továbbiakban közreadni, folytatjuk 
a ���������� 2004/3. lapszámában megkezdett 
sorozatunkat. 

Egyik �srégi egyházi énekünkben fordul 
el� a következ� két sor: 

„Virágos kert vala híres Pannónia, 
Mely kertet öntözé a szép Sz�z Mária.” 

Ennek a virágos kertnek sok szép és 
illatos virágja volt, de a legszebbek és 
legillatosabbak azok voltak, amelyek 
Magyarország királyi családjából, az Árpádház 
rózsat�jér�l sarjadtak. Az árpádházi királyi 
család négyszáz éven keresztül nemcsak 
uralkodókat adott a magyar nemzetnek, hanem 
szenteket is, akik, mint fényes csillagok 
ragyognak a katolikus egyház egén. Igazán 
méltónak tartjuk, hogy a magyar nép is lássa azt 
az illatos rózsa-csokrot, amelyet a magyar 
királyi család ajándékozott Istennek. 
 

 

 
Szent Imre herceg 
 

Szent István magyar király és boldog 
emlék� Gizella királyné fia. Született 1007-ben 
Székesfehérvárott. A keresztségben nagybátyjá-
nak, II. Henrik német császár nevét kapta. A 
német Hemericus névb�l faragta aztán a magyar 
nép az Imre nevet. Els� nevel�i a királyi szül�k 
voltak, majd nyolcéves korától kezdve Gellért, 
bencés szerzetes. 
Ez a tudós pap nemcsak a világi tudományokra 
oktatta, hanem a gyermek szívébe csepegtette a 
keresztény vallás legszebb tanait, az erények 
elsajátítását és a lemondó életet. Így lett a 
gyermekb�l tudományos és vallásos ifjú. 

Mikor Gellért nyolc évi nehéz munka 
után befejezte nevel�i tisztét, a királyi atya vette 
át az oktatást, hogy bevezesse fiát az uralkodás 
nehéz m�vébe. Az ifjú herceg itt is megállta 
helyét úgy, hogy a király elhatározta, hogy az 
uralkodást a hercegnek egészen adja át. Ezért 
aztán eljegyezte neki feleségül II. Meskó 
lengyel király leányát, a 13 éves Ilonát. Imre 
herceg nagyon kínos helyzetbe került, mert 
évekkel el�bb letette  titokban a veszprémi 
templomban a szüzességi fogadalmat. Isten 
azonban kisegítette a nehéz helyzetb�l, mert az 
ifjú leány is vágyódott a szent élet után, s így 
megegyeztek, hogy a házasságban is mint Isten 
jegyesei élnek egymás mellett. 

Már kit�zte István király a koronázás 
napját is, mikor 1031. szeptember 2-án Imre 
herceg hirtelen meghalt. Az egész nemzet 
zokogva kísérte Székesfehérvárra a holttestét, s 
eltemették a Boldogasszony bazilikájában. 
Sírjánál sok csoda történt, s ezért Szent László 
király 1083. november 5-én kiemeltette a 
koporsóból a holttestet, s Imrét a magyar 
püspöki kar szentnek nyilvánította. Szent Imre 
holtteste is elt�nt, de ereklyéib�l vannak egyes 
kis darabkák Aachenben, Passauban, 
Esztergomban a prímási kincstárban, 
Székesfehérvárott a püspöki ereklyék között és 
a ferencrendiek temploma alapkövében. 
 

*** 
 
A következ� lapszámunkban Szent László király 
és Magyarországi Szent Erzsébet életrajzát 
tesszük közzé. 
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Szentek szobrai és keresztek 
 
Folytatjuk megkezdett sorozatunkat, a város 
és környékén található egyházi vonatkozású 
emlékm�veknek, kereszteknek és Szentek 
szobrainak bemutatását. A jelenlegi anyagot 
Felföldi Miklós állította össze, a fotókat 
Víkor Mihály készítette. 
 
 
Szentháromság szobor 
 

 
 
Váry Gellért csongrádi piarista Csongrád 
múltjából írt kéziratát olvasva leljük fel a 
következ� kézírást. 
„A csongrádi küls� városi templom - a mai 
Nagyboldogasszony templom -, (a szerk.) mely 
1769-ben készült el, 1869-ben Alvinczy 
plébános korában élte meg százados 
évfordulóját. Az � szorgoskodása és a csongrádi 
hív�k adakozása folytán állítódott a hetvenes 
évek elején a piactéren a Szentháromság 
szobor.” 
A továbbiakban Dudás Lajos helytörténész 
írását idézve, amely mint forrásanyag a 
Nagyboldogasszony Plébánia História Domusa 
és irattárában található. 
„Szentháromság szobor; neobarokk, 1869-ben a 
piactéren állították föl, majd a piacteret a 
szoborról nevezték el. 
A kis dombon álló, neobarokk építményhez 
három lépcs�n lehet fölmenni. Középen 
hatoldalú k�oszlop, melynek páratlan 
oldalaihoz egy-egy díszes, volutás talapzat 
támaszkodik. Két voluta között márványtábla, a 
következ� szöveggel:  

SZENTHÁROMSÁG EGY ISTEN 
NAGYOBB DICS�SÉGÉRE, 

PLÉBÁNIA-TEMPLOMUNK SZÁZADÉVES 
FÖNNÁLLÁSÁNAK EMLÉKÉRE 

A CSONGRÁD VÁROSI RÓMAI KATOLIKUS 
KERESZTÉNY HÍVEK 

1869 
A voluták fölött golyvázott övpárkány, majd a 
talapzatok, folytatásaként posztamensen a hit, 
remény és szeretett jelképeként egy-egy szobor 
áll. A hatoldalú oszlop fels� végénél minden 
oldalon egy-egy szárnyas angyalfej fémb�l. Az 
oszlop tetején f�párkány, alján gyöngysoros 
dísszel. A f�párkány tetején a Szentháromságot 
jelképez� szoborcsoport: az Atya, a Fiú, s 
fölötte – dicsfény közepében – a Szentlélek 
galamb képében. 
Az építmény körül hatszöglet� virágoskert, 
melyet faragott kövekb�l s vasrácsból álló 
kerítés övez, kovácsoltvas kapuval. 
A korabeli leírás szerint súlya 760 mázsa, és 52 
font. Magassága a lépcs�t�l kezdve 30 láb és 4 
hüvelyk (9,6  m). Alapja egy öl mélység� (kb. 
1,9 m), s van benne 10600 db. els� osztályú  
tégla. A lépcs�kkel együtt 72 db sóskúti 
homokk�b�l van összeállítva. A szobrokat 
Marschalkó János szobrász készítette, az 
építmény többi részét Gerenday Antal szobrász, 
k�faragó m�helyében fölújították. 
A História Domus II. kötetében olvasható, hogy 
1988 nyarán megkezd�dött a 100 évvel ezel�tt 
felállított Szentháromság szobor  felújítása 256 
ezer Ft-ért, a hívek adományából. A város 
ingyen adott állványokat a felújításhoz. 1989 
március 30-án volt a felújított szobor m�szaki 
átadása. Június 4-én, a délel�tti szentmisén 
bérmálás után körmenetileg a Szentháromság 
szoborhoz mentek a Marosi Izidor váci püspök 
vezetésével a hívek és a püspök úr megáldotta a 
felújított szobrot.” 
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Els� világháborús emlékm� 
 

A Szentháromság tér keleti oldalán a 
parkban található emlékm� alkotója Somogyi 
Sándor szobrászm�vész, mely 1923-ban 
m�k�b�l készült. 

Mérete: alapzata 241 cm, a szobor 245 
cm magas. 
Az alapzat két oldalán 105 cm magasan egy-egy 
bronz lámpatartó található. 
Felírata: „1914-1918 A világháborúban a 
hazáért elesett csongrádi h�sök dics� emlékére 
emeltette Csongrád város közösségének 
támogatásával Forgó J.-né született Seres 
Erzsébet. 1923 ” 
Az alapzat elején és oldalán az els� 
világháborúban elesettek nevei voltak felvésve, 
több száz név. Évtizedek alatt a m�k� annyira 
megkopott, hogy a nevek nagy része 
olvashatatlanná vált. 
Az 1970-es évek második felében az alapzat 
els� felét márványlappal borították, melyre 
felvésték a még elolvasható neveket, az 
eredetileg rajta lev� nevek kb. a felét. A szobor 
feliratát is részben megváltoztatták, a 
„világháborúban” szó elé odatettek egy római  
I-es számot, és így az „I.Világháborúban” lett 
bel�le. 
A Nagyboldogasszony templom História 
Domus II. kötetében olvasható:  
 1990. május 20-án megáldotta  Zsótér atya a 
felújított, új nevekkel kib�vítet I. Világháborús 
emlékm�vet. 

Története: A Csongrádi Vöröskereszt 
vezet�je Cs. Forgó Józsefné 1915 márciusában 
arra kérte a lakosságot, hogy adakozzanak egy 
„Honvéd emlékm�” elkészíttetésére, 
felállítására, a gy�jtés megindult. 
Az 1917. évi 8. tc. elrendelte, hogy minden 
község anyagi erejének megfelel�en, méltó 
emléken örökítse meg mindazoknak a nevét, 
akik lakói közül a háborúban a hazáért életüket 
áldozták. 
1922-ben a Honvéd emlékm� (H�sök szobra) 
felállítása aktuális lett. Megfelel� szobrászt 
kerestek. Több jelentkez� közül Somogyi 
Sándort választották ki, akinek már Enyingen, 
Diósjen�n, Bátaszéken stb. álltak hasonló 
témájú alkotásai. Öttagú szoborbizottság 
alakult, tagjai: Cs. Forgó Józsefné, Szedlacsek 
István apátplébános, dr. Lénárt Dezs� 
közjegyz�, Csemegi Gyula szolgabíró és Bódi 

Mihály. A község országgy�lési képvisel�je 
dr.Schandl Károly vállalta, hogy Pesten a 
Százados úti m�vésztelepen megnézi Somogyi 
Sándor terveit. E csoport tagja volt még Kertész 
Róbert miniszteri tanácsos, Strobl Alajos 
szobrászm�vész. 

 
Megtekintették az anyagmintákat, azt  

minden tekintetben kifogástalannak találták. E 
munkában és a szobor helyének kijelölésében 
belesegített a M�emlékek Országos Bizottsága 
is. Kölcsönös megállapodással a Szentháromság 
teret jelölték ki. A község vállalta, hogy az ott 
lev� piacot elköltözteti, és a teret parkosítja. 
Az adományokból mintegy 250 ezer korona 
gy�lt össze, ehhez a község még kétszer adott 
50-50 ezer koronát. Ez az összeg az infláció 
miatt kevés volt, félmillió kellett volna. Még a 
bankok adtak 12 ezer koronát, a többit, mintegy 
140 ezer koronát Cs. Forgó Józsefné pótolta. 
1923. március végén megkezd�dtek a szobor 
felállításának munkálatai. Az avatás id�pontja 
elhúzódott. Szeptember 16-án leplezték le. Jelen 
volt a város országgy�lési képvisel�je dr. 
Schandl Károly, Kószó István belügyi 
tanácsnok, Pesti Pál a nemzetgy�lés elnöke. Az 
ünnepi beszédet Schandl Károly mondta. 
Az emlékm� leírását a korabeli újság így 
közölte: „A szobor f�alakja az ül� Hungária, 
fején a magyar koronával, amint az égre 
tekintve a mindenható segítségét kéri a sebesült 
harcosra.” A História Domus II. kötetében 
olvasható: 1991. július 2-án d.u. 5h-kor a 
„H�sök Napján” az I. Világháborús 
emlékm�nél megemlékezés volt a I. és II. 
Világháborúban elesettekr�l és az 1956-os 
forradalom h�seir�l. Megemlékez� beszédet 
mondott Zsótér Antal a Nagyboldogasszony 
templom plébánosa, mely megemlékezésekre 
azóta is minden évben sor kerül. 
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Így imádkozzuk a Rózsafüzért 
 

A Rózsafüzér egy lelki fegyver, megtöri a 
gonosz hatalmát. Szándékokat vehetünk az 
egyes tizedek elé, különféle szükségletekben is 
imádkozhatjuk. A Rózsafüzér a mi „kis 
zsolozsmánk”, Mária Országának füzére, ezért 
fontos imádsága minden ember testvérünk és a 
családok számára. 
 

Keresztvetés, megcsókoljuk a rózsafüzér 
keresztjét, majd: 

Hiszekegy... A nagy szemekre Miatyánkot, a 
kicsikre Üdvözlégyet imádkozunk. Az els� 
három Üdvözlégy és minden tíz Üdvözlégy-
tized - után: Dics�ség az Atyának... majd az Ó, 
Jézusom, bocsásd meg b�neinket fohász 
következik. Az Üdvözlégyekbe Jézus neve után 
a következ� kéréseket, illetve titkokat illesztjük: 
 

 
 
Az els� három Üdvözlégybe 

aki hitünket növelje 
aki reményünket er�sítse 
aki szeretetünket tökéletesítse 

Az örvendetes rózsafüzér titkai: 
1. akit te, Szent Sz�z, a Szentlélekt�l fogantál 
2. akit te, Szent Sz�z, Erzsébetet látogatván 

méhedben hordoztál 
3. akit te, Szent Sz�z, a világra szültél 
4. akit te, Szent Sz�z, a templomban bemutattál 
5. akit te, Szent Sz�z, a templomban megtaláltál 
 
A világosság rózsafüzérének titkai: 
1. aki a Jordánban megkeresztelkedett 
2. aki Kánában megmutatta isteni erejét 
3. aki meghirdette az Isten országát 
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni 

dics�ségét 
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta magát 
 
A fájdalmas rózsafüzér titkai: 
1. aki értünk vérrel veótékezett 
2. akit értünk megostoroztak 
3. akit értünk tövissel megkoronáztak 4. aki 

értünk a keresztet hordozta 
5. akit értünk keresztre feszítettek 
 
A dics�séges rózsafüzér titkai: 
1. aki halottaiból föltámadott 
2. aki a mennybe fölment 
3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte 
4. aki téged, Szent Sz�z, a mennybe fölvett 
5. aki téged, Szent Sz�z, a mennyben 

megkoronázott 
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Találkozás az Év emberével 
 

Február 18-án este a szentesi Szent Anna 
Templomban az Erdélyb�l érkezett Böjte Csaba 
ferences atya mutatott be szentmisét, melyen 
még öt atya vett részt a hívekkel együtt. 
Gyönyör� szent beszédet tartott, a szentmise a 
Székely himnusszal fejez�dött be, melyet 
mindenki tiszta szívb�l énekelt. Mise után a 
szentesi Zene iskolába mentünk át, ami 
zsúfolásig megtelt hívekkel és érdekl�d�kkel, 
akik között felt�n�en sok fiatal is volt. Az 
el�adás el�tt koncertet adott az iskola 
igazgatója, amivel így még színesebbé és 
emlékezetesebbé lett az ezt követ� el�adás. 
Böjte atya Jézus szeretetér�l beszélt, szavaiból 
kiderült az Erdély iránti szeretete, igazság 
érzete és aggodalma egyaránt, ahol az emberek 
egy része nagy szegénységben él. Vannak 
családok, ahol 14 gyerek is van, közülük sokan 
nem tudnak írni, olvasni, mégis türelmesen 
viselik sorsukat, zúgolódás nélkül élnek. Azt is 
megismerhettük, hogy az adományokból 
Csángóföldön magyar nyelv� iskolát akar 
építeni, amihez a telket már meg is vásárolta. 
Végül el�adását ezzel fejezte be: „Szeressük 
egymást, a határon túli magyarokat is, 
imádkozzunk értük is sokat.”  
Az est folyamán megtudtuk, hogy missziós 
munkájáért az atya a 2004. Év embere kitüntet� 
címet nyerte el. Nagy szeretettel fogadtuk a 
látogatását, köszönjük, hogy eljött közénk és 
megosztotta gondolatait a szentesi és csongrádi 
hívekkel egyaránt. 

Szivák Györgyné 
 
Cserkész élet 
 

A cserkészek is várják a tavaszt. 
Hosszúra nyúlt a tél, így volt id� a nyári tábort 
megtervezni. Kerékpár túrával kezdjük a 
Húsvét el�tti hetet, ami csak egy rövid 30 km-es 
túra lesz. 
Húsvét után készül�dünk a fogadalom 
megújítására és az új társak fogadalmára. 
Április 24-én 18 órakor szentmisével 
egybekötött fogadalomtétel lesz a Szent József 
templomban és kertjében. Ebben az évben is 
vártuk a gyerekeket a csapatba, jöttek is 
hárman. Sajnálattal kell tudomásul vennünk, 
hogy a városrészünkhöz  

 
 

a felvétel a szentendrei táborozásunkkor készült 
 

tartozó két iskola kb. hatszáz tanulójából csak 
három szeretne cserkész lenni. Nem tudják, 
hogy mib�l maradnak ki, milyen élményekkel 
lesznek szegényebbek.   Akik alapítóként  
1992-ben kezdték a cserkészetet, az idén a 14. 
táborukba készül�dnek, az ország két-harmadát 
már bejárták. Sok szépet és hasznosat láttak. 
Még mindig nem kés� aki közénk szeretne-akar 
tartozni azt szeretettel várjuk minden péntek du. 
16-18 óra között a Piroskavárosi Templom 
melletti Kolostor épületben - volt iskola épület 
– tartott foglalkozásokra. 

Az idén Bakonybél Huszárok-el�- 
pusztára megyünk. Csodálatos hely, ahol a hegy 
lábánál van tervezve július 26. és augusztus  9. 
között a tábor egy  patak partjára. Sok túra és 
sport nap mellett kézm�ves, irodalmi és 
történelmi napok is vannak tervezve a 
programunkban. Térképészeti és tereptan 
foglalkozásokat is tervezünk, ugyanis ez nélkül 
nem megy a túrázás. A kezd� gyalog túrák 5-8 
km hosszúak, a „nagyok” 12-25 km-es, illetve 
40-50 km-es túrákat tesznek meg.  Lesz 
tábort�z, születésnapi megemlékezés mellett 
sok-sok játék is. Persze, hogy ez így legyen 
ehhez egy kevés pénz mellett, sok-sok addig 
elvégzett munkára és összetartásra van szükség. 

Ákos és Pista bácsi 
 

Cserkész induló! 
 

Fiúk fel a fejjel a harsona zeng, álljunk 
csatasorba vidáman, 

Ránk vár a világ ez a harc a mienk, katonái 
vagyunk valahányan, 

Jó fegyverünk izmos karunk ég� szemünk 
vidám dalunk, 

Amerre nézünk, megterem a gy�zelem,  
a gy�zelem! 
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Egy nap el�zetesér�l… 
 
     Újságunk ezen hasábján 
keresztül is szeretnénk 
megszólítani a Kedves 
Híveket, Csongrád lakóit. 
Az egyház igen sok 
alkalommal adta és adja 
áldását egy-egy kereszt, 
szobor vagy emlékm� 

átadása alkalmával, melyeket civil szervezetek, 
egyének hoznak létre. A maradandó dolgok 
létrehozása igen szép gesztus a készít�nek és a 
készíttet�nek az utókor számára egyaránt. 
Megállni el�tte egy pillanat erejéig; és 
visszapörgetni gondolatban, mikor és kinek a 
nevéhez f�z�dnek is az el�bb felsoroltak. 
 Ilyen gondolat fogalmazódott meg  egy 
múlt év �szi egyháztanács ülésen, hogy egy 
gránittáblával és bronz plakettel emlékezzünk 
meg egy régi csongrádi lakosról, aki els�k 
között írta le „Csongorád” történetét. 
 
Hetvenhat évvel ezel�tt halt meg Váry Gellért 
 

Csongrád méltatlanul elfelejtett 
személyisége Váry Gellért piarista szerzetes 
1843. 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. 
1864-1866 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, 86 éves korában 
hunyt el,  ott helyezték örök nyugalomra.  

Csongrádnak ez a sokoldalú, jelent�s 
szülötte emléktáblájának avatására kerül sor 
április 2-án a Szent József Plébánia bejáratánál,  
melyre szeretettel meghívjuk mindazokat az 
érdekl�d�ket, akiknek sokat jelent a régmúlt 
felidézése a jelenben; és az emlékek meg�rzése 
a  jöv�nk számára egyaránt. 
            Az emléktábla jótékony alkotói        
Máté István és Lantos Györgyi csongrádi 
m�vészházaspár. 
  

Az ünnepség tervezett programja: 
 
11.00-tól Koncelebrált ünnepi szentmise 

a templomban, majd az emléktábla avatása a 
Plébánia bejáratánál. 

Ünnepi beszédet mond Bogdán Lajos a 
Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 
titkára. 

Ezt követ�en kerül sor az emléktábla 
leleplezésére, megáldására és a megemlékezés 
koszorúinak elhelyezésére. 
 

*** 
 

Mivel a tábla és a plakett el�állításának 
költségeit adományokból kívánjuk el�teremteni, 
ezért a templomunkban a bejáratnál lév� 
felirattal ellátott perselybe tudják elhelyezni az 
önkéntes adományaikat, amit köszönettel 
elfogadunk.    

a szervez�k 
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Nagyböjti lelkigyakorlat   
- az Eucharisztia Évében 

 
Harmadik alkalommal kaptam 

meghívást a Piroskavárosi templomba 
lelkigyakorlat tartására és az olvasók számára 
az alábbiakban  foglalom össze a három 
napban elhangzott prédikációimat.  

Mivel Szentatyánk tavaly októberben 
meghirdette az Eucharisztia Évét, - úgy 
gondoltam ennek a lelkigyakorlatnak Jézus 
szentségi jelenlétét a világban kell hirdetnie. Az 
id�s és beteg  pápa fontosnak tartja újra és újra 
felhívni erre a misztikus de valós jelenlétre a 
világ figyelmét.  

Nem tudnám könnyen elfogadni Jézust, 
- mondottam -  ha nem gondoskodik arról, hogy 
mindenkori tanítványai találkozni tudjanak vele. 
Márpedig ezt biztosítja a kenyér és bor 
átlényegítése a szentmisékben, Krisztus Testévé 
és Vérévé. „Az az enyém, amit megeszem!” 
szoktuk mondani. S lám ez a szentség ezt a 
mélységes kapcsolatot tudja megteremteni Isten 
és ember között. Már az Ószövetség idején 
gondoskodott ételr�l, italról a választott nép 
számára. Mintegy el�képe volt az égb�l hulló 
manna, a sziklából fakasztott víz az 
Újszövetségi történeteknek. Els� csodáján Jézus 
Kánában borrá változtatja a vizet, hogy amikor 
majd ennek kiteljesüléseként az utolsó vacsorán 
testének-vérének mondja a kenyeret és bort, 
eszébe juthasson a tizenkett�nek az ezt 
megel�z� átváltoztatás. Egy alkalommal pedig 
Péternek, a kés�bbi els� pápának átadja 
hatalmát, hogy tudjon vele együtt a vízen járni, 
- bár Péter kicsinyhit� volt, elkezdett merülni, 
de Jézus fölemelte- (a szerk.) hogy az utolsó 
vacsorán eltudja hinni társaival együtt, hogy �k 
bár emberek csupán, tudnak majd csodát 
m�velni, átváltoztatni, hisz ezt az isteni Mester 
akarja. Ezért tudunk hinni, s hittel leborulni a 
szentségi jelek el�tt. 

De egy másik, hasonlóan nagy 
misztériumban is felfedezzük ezt a jelenlétet 
Egyházunkban. Ahol ugyanis ott a szentségi 
Jézus, ott a misztikus Test, vagyis az Egyház is, 
ahogy Szent Pál definiálja egyházunkat.  
Szentatyánk, II. János Pál pápa néhány éve ki-
adott Dominus Jesu kezdet�  encikliájában 
kifejti, miszerint ott az. egyház; és csak ott /!/ 
ahol az Eucharisztia. Ezt a Krisztust hordozó 
egyházat fogadjuk mi el, Isten iránti alázattal és 

hálával szívünkben. Végül említést tettem arról, 
hogy betegeinkben is felismerhetjük akár az 
Eucharisztiát is. A Szenved� Jézus minden 
betegben, embertestvérünkben jelen van. Egy 
kamilliánus szerzetes n�vér mondta egy 
alkalommal martf�i templomunkban: „úgy 
helyezzük a fehér leped�re a beteget, mint a pap 
a fehér oltárterít�re a kenyeret az átváltoztatás 
után. Hisszük, hogy benne a szenved� Krisztust 
szolgálhatjuk.” Tény, hogy az utolsó vacsora 
bevezetéseként ismert történetben, Jézus nem 
csak példát ad a lábmosással a szolgáló 
szeretetre, hanem ennek gyakorlatát is rábízza 
az apostolokra. Akárcsak a kenyér és bor 
átlényegítését.  
Talán mindkett�re értette, amikor azt mondta: 
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden 
kedves olvasómnak kegyelemteljes ünnepeket! 
 

 
 

Tamási József atya 
Tiszaf�ldvár és Martf� plébánosa 

 

***  
„Amikor a feszületet nézed, rádöbbensz 

arra, hogy mennyire szeretett Jézus. 
Amikor pedig az Oltáriszentséget 

szemléled, tudatosul benned, hogy most 
mennyire szeret téged az Úr.” 

                 Teréz anya 
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Fotó kiállítás 
 

 
December és január hónapban mintegy 120 kép 
kiállításával idéztük fel az Egyházközségünk 

életének az elmúlt két évtizedben történt 
eseményeit, mely felvételeket 

 néhai Csonk István fényképészmester készített. 
 

*** 
 

Jubiláló házaspár Bokroson 
 

 
Február 19-én a Szent László templomban 

népes családja és tisztel�i körében ünnepelte 
aranymenyegz�jét 

Bacsa József és felesége Gy�ri Erzsébet 
 

*** 
 

Tisztelt Olvasóink! 
 

Az Egyházközség tagjainak keresz-
telésér�l és házasság kötésér�l fénykép 
formájában is szeretnénk tájékoztatni Önöket. 
Kérjük, hogy a fenti eseményr�l készült 
felvételeket jutassák el a név és az id�pont 
feltüntetésével a Plébánia Hivatalba, hogy 
közzé tudjuk tenni azokat. 
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Ki tud róluk? 
 

Az el�z� lapszámunkban közzétett 
felvételre sajnos nem kaptunk visszajelzést. 
Szerkeszt�ségünk továbbra is tervezi a régi 
fényképek közlését. Kérjük, aki a képen 
szerepl�kr�l felvilágosítást tud adni, vagy 

felismeri önmagát, írja meg, vagy tájékoztassa 
lapunkat az akkori -vele történt- eseményekr�l.  
Továbbra is várunk régi felvételeket lehet�ség 
szerint a hozzátartozó esemény leírásával, hogy 
sorozatunkat folytatni tudjuk. 

 

   Az alábbi felvételeket két kedves olvasónk Túri Mihályné és Kocsi Antalné jutatta el számunkra. 
 

 
 

A felvétel a Szent József Templom szentelése utáni els� els�áldozóiról 1930-ban készült,  
kiket a Nagyboldogasszony Templom akkori kanonoka Szedlacsek István áldoztatta. 

 

 
 

Síp-Dob utcai iskola 1948-49-es évfolyamának 4. osztályos tanulói osztályf�nökükkel  
Jánosi Lászlónéval és hitoktatójukkal Flórián atyával. 
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Asztalitenisz verseny 
 

Február 12-én a Piroskavárosi Általános 
Iskola tornatermében került sor a  Böjti Kupa 
elnevezés� asztalitenisz versenyre. A Szent 
József Plébánia rendezésében Szabó János tanár 
úr közrem�ködésével - 16 f� versenyz� 
részvételével - megrendezett versenyen igen jól 
szerepeltek a meghívottként jelenlév� 
újhartyáni, újkígyósi, szentesi résztvev�k 
mellett a csongrádi csapat tagjai is. 

A felvételek a színvonalas és jó 
hangulatú versenyen készültek. 
 

 
 

 
 

*** 
 

Hallgassuk a Katolikus Rádiót! 
Szolnok  AM 1341 kHz 

 

Ünnepség - megemlékezés 
 

A 
Piroskavárosi 
Általános 
Iskola tanulói 
március 15-én 
délután az 
iskola el�tt 
lév� Pet�fi 
szobornál 
színvonalas 
m�sorral 
emlékeztek az 
1848-as 
márciusi 
eseményekre. 

 
A térség nyilvánossága el�tt 
 

Egyházközségünk hit és világi életéb�l 
egyre gyakrabban kaphatnak híreket a térség 
rádióhallgatói, melyet ezúton köszönünk meg a 
Csongrád Rádió munkatársainak. 

 

*** 
 

Könyvtárunkról 
 

Befejez�dött a meglév� és kölcsö-
nözhet� könyvállományunk számítógépes 
nyilvántartásba vétele. A közel kett�ezer kötet 
huszonegy témakör szerint lett csoportosítva, 
melyek egy része már az új polcokon került 
elhelyezésre.   

Továbbra is várjuk könyvtárunkba az 
olvasni szeret� érdekl�d�ket, ahonnan díj-
mentesen tudnak még különböz� video-
kazettákat is kölcsönözni.  
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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: sztjozsefplebania@csongrad.hu 
Készült az SZVSZ Kft. Nyomda üzemében 
Tel./fax: 63/314-567 
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