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Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt!

Ezzel a köszöntéssel üdvözlik egymást
görög katolikus testvéreink, akik talán a legszebb
módon mindennapjaikba csempészik hitünk
központi tanítását, Krisztus feltámadását. Szent
Pál apostol figyelmeztet mindannyiunkat: „Ha a
feltámadást nem hisszük, szánalomra méltóbbak
vagyunk minden embernél!” Milyen kemény
kijelentés ez! Hinni abban, ahonnan még senki
nem jött vissza – mondja a hitetlen ember. De
igen,
visszajött,
maga
Krisztus,
aki
bebizonyította, megmutatta: van feltámadás, van
örök élet! Mire tanít minket Húsvét ünnepe?
Arra, hogy tudjunk hinni, bízni az Istenben.
Minden vasárnap, a szentmisében
elimádkozzuk az apostoli hitvallást. Hiszem a test
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feltámadását, hiszem az örök életet. Vajon
mennyire tudatosak bennünk ezek a szavak?
Nemcsak „versmondást”, hanem életünk egészét
kívánja t lünk Krisztus. Hiszed a test
feltámadását? Akkor értékelt egészen új módon a
földi életet! Csak a színét látod? A nehezet, a
küzdelmeset? Isten a fonákját is látja, ahol a
dolgok megoldódnak… Bízz benne! Milyen
szépen fogalmaz Pió atya keresztútja: „Teljesen
hagyatkozzatok rá a lelkek édes Jegyesére.
Hajtsátok fejeteket e gyengéd Jegyes szívére, és
ne féljetek…”
Ne féljetek! Húsvét üzenete ez lehet
számunkra. Meger sít minket abban, hogy a
fényesség gy z a sötét felett, az erény a b n
felett, a hit gy z a közöny, a reménytelenség
felett. Az örök élet a megsemmisülés felett.
Kívánom,
hogy
egyházközségünk
valamennyi tagja a feltámadt Krisztusban találja
meg azt a vigasztaló és bátorító Istent, aki minden
egyes napunkban jelen van, felemeli fejünket,
hogy Rá tekintve tudjunk hinni Fiában,
tanításában,
feltámadásában
és
a
mi
feltámadásunkban is.
Húsvét üzenete újra és újra az lehet
számunkra, hogy: van újrakezdés. Mert Krisztus
egy egészen újat, a mindig új lehet ségét mutatta
meg. Hogy ezentúl ne emberi szemmel,
számítgatással tervezzük életünket, hanem azzal a
ráhagyatkozással, mely T le várja a jutalmat, a
megoldást, az élet folytatását és beteljesedését.
Az asszonyok bánkódva mentek a sírhoz,
de fájdalmuk örömre vált, amikor az angyal hírül
adta, hogy akit keresnek, „nincs itt, mert
feltámadt” Kívánom, hogy kedves híveink
életének szomorúságai nehézségei egyaránt
Krisztus sírjához vezessenek minket, ahol
megláthatjuk saját terveink, tervezgetéseink
„halálát” és a hit üzenete által felismerhetjük
Istenre hagyatkozott életünk feltámadását és örök
boldogságát.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok kedves
mindnyájuknak szent, áldott Húsvéti ünnepet.
Janes Zoltán plébános

Szenvedés - halál - feltámadás
Rimbert német püspök írja el djér l: „nagy
buzgalommal szerette Isten igéjét hirdetni és általa
az embereken segíteni, de ezek által akár még
vértanú
is
lenni.”
Vértanúság
azonban
kétféleképen is lehetséges: rejtett, az egyház békés
korszakában és nyilvánvaló, az üldöztetésben.
A szenvedés örök probléma az emberiség
számára. Honnan és miért van a szenvedés? Mi a
szenvedés? Kellemetlen, fájdalmas testi vagy lelki
érzés. Megváltó Jézusunk is vállalta a szenvedést:
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
Jézus, az én és a te b nöd miatt sóhajtott fel
ezekkel a keserves szavakkal.
Azonban a szenvedés még nem a vég. Jézus még
azt is mondja: Ne engem, hanem magatokat
sirassátok! Fontos figyelmeztetés ez. Minden
település szélén ott van a temet . Jézust várja a
temet i sors „Lehajtotta fejét és kiadta lelkét.”
Nem öregségben, nem betegségben, nem
balesetben halt meg, hanem megölték tudatosan.
Eltemették gyorsan egy sziklasírba. De valami
nem volt rendben? Az Ószövetség választott népe
és az elnyomó Római birodalom fegyveres
katonákkal rizteti a sírt.
Itt következik a mi Allelujánk. Hiába volt a
sziklasír, hiába volt az iránta való gy lölet, hiába
volt övéinek riadtsága és bezárkózása. Jézus
halottaiból a harmadik napon feltámadt. Mondjuk
ki bátran: Jézus gy zött. Ez a gy zelem, a b n
fölötti gy zelem kell, hogy ránk is átragadjon.
Van a világban sok rossz, amelyik megkeseríti
életünket. Általa és vele mi is gy zhetünk sok
rossz felett. Kegyelemteljes Húsvétot!

Prédikációja elején felelevenítette Nagy Szent
József, Dávid sarja életét, aki az iparosok és a
kézm vesek, - tágabb értelemben a fizikai munkát
végz k véd szentje. Megfogalmazta, hogy ne
csak az legyen iránta való tiszteletünk jele, hogy
imádkozunk hozzá, hanem az is, hogy erényeit
követjük. Kitért rá, hogy a II. Vatikáni Zsinat
felhívta a világ keresztényeinek figyelmét Szent
Józsefre, az Anyaszentegyház véd szentjére,
akinek közbejárását minden szentmisében kéri a
pap - az Úr Jézus és a Sz zanya után - azért, hogy
elfogadja Isten a jó elhatározásainkat, er sítse
hitünket. A hitr l, mint nagy kincsünkr l külön
szólt, majd példákkal fejezte be szentbeszédét.
Istent lehet üldöz be venni, de nem lehet utolérni;
lehet ellene harcolni, de nem lehet legy zni; lehet
t gy lölni, de nem lehet végleg megölni; lehet
fenségét gyalázni; de nem lehet készségét
csorbítani; lehet hatalmát semmibe venni, de
emiatt nem fog elgyengülni; lehet létezését
tagadni, de emiatt nem fog megsemmisülni; lehet
sírba helyezni, de kár sírja elé követ hengeríteni,
mert
Isten
feltámadását
nem
lehet
megakadályozni.

***
II. Csongrádi Katolikus Bál

Sándor atya

***
Szent József ünnepén
Március 22-én templomunk véd szentjének
tiszteletére ünnepi, - búcsúi szentmisét mutatott be
P. Tölgyes T. Kálmán atya, a Pet fiszálláspálosszentkúti konvent tagja.

Janes Zoltán plébános köszönt jével vette
kezdetét a második alkalommal megrendezett
katolikus bál, melynek február 7-én a városi
M vel dési Központ - Magyar Király díszterme
adott otthont. Az elmúlt évben hagyományteremtéssel elindított bál nyitó tánca után, a
csongrádi diákok alkotta Zsizsik Színjátszó
Csoport el adását tekinthette meg a mintegy
százötven f s bálozó. Az el adók tréfás tükröt
tartottak a résztvev k elé,- a csángó népmesékb l
összeállított Az ember élete cím mesefüzérben jól
rávilágítottak az ember elhibázott döntéseire, de
arra is, hogy Isten mindig ad egy lehet séget az
újrakezdésre.

Merjünk az Istenhez kiáltani

Fazekas Attila az orosházi Jézus szíve-templom
plébánosa, plébániai kormányzó három napos
lelkigyakorlatot
tartott
Csongrádon,
így
templomunkban is, március 24-26 között. A
szentmisékben elhangzott prédikációját az
alábbiakban foglalom össze.
- Isten az életünkben:
Mai kilátástalannak t n világunkban milyen
útmutatást adhat az Isten, - tette fel a kérdést az
atya. Az Isten sokszor hallgat, és ekkor sokszor
úgy gondoljuk, elfordult t lünk.
szeretne
minden
ember
életében
jelen
lenni.
Nehézségekkel találkozunk, nehéz az élet
keresztje, hajlamosak vagyunk azt mondani:
elhagyott az Isten, de képes a mi rossz
cselekedeteinkb l jót kihozni. Megadja a
szabadságot a rosszra, megengedi a sebeket, de
azokat
ápolja, megmutatja gondoskodását.
Hogyan érezzük ezt meg? Csak akkor fogjuk, ha
rohanó világunkban le tudunk ülni, és kell id t
adunk számára.
- Gondoskodás-szenvedés kapcsolata:
Miért van az isteni gondoskodás ellenére
szenvedés, akár az igazaknak is halálos
betegségei? - kapcsolódott kérdése az el z napi
prédikációhoz. Nem az Isten adja, sokszor
magunknak köszönhetjük ezeket. Az Irgalmas
Istent bosszúállással vádoljuk, de sajnos
elfeledkezünk arról, hogy a kísért szavát az
ember többre tartotta, mint az övét. A szenvedés
nem t le való, viszont segítségével el tudjuk
fogadni, és viselni azokat. Emlékeztetett rá, Jézus
élete a mai szóhasználattal nem egy sikeres élet
volt, szinte egész életén keresztül a keresztútra
készült. A kereszt Krisztus szenvedését jelképezi.
A szenvedés révén közelebb tudok az Istenhez
kerülni. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok

er s, belátom, hogy csak az Istenhez tudok
fohászkodni. A mai ember kend zi a szenvedést,
cinikus képpel, majd én megmutatom milyen er s
vagyok, pedig szenvedésünk közepette az igaz
utat csak Istenhez való törekvés segítségével
tudjuk megtalálni, szenvedésünket elfogadni.
- Miért kell err l beszélni:
Befejez prédikációjában az ember számára nem
egy szívderít témával, az elmúlással, a halállal
foglalkozott. Miért kell err l beszélni, mit is jelent
a keresztény ember számára szerettei elvesztése, ami elfog jönni mindenki számára. Sok otthonban
elhelyezett id s ember hozzátartozója már csak
annak a halálhírével találkozik. A korábbi id kben
a halottal való kapcsolat bens ségesebb és
személyesebb volt. A halottól történ elbúcsúzás
mára már legtöbb esetben a temetésre
korlátozódik. Személyes tapasztalatait, korábbi
id k szokásait felelevenítve kitért rá, sajnos az
öregek, a halottak tisztelete elt nik, elridegülünk,
egyre jobban félünk a haláltól, belénk nevel dik,
hogy nem illik róla, talán félünk is róla beszélni.
Minden emberi élet csak akkor értelmes, ha az
Isten célját valósítja meg, így, merjünk
szembenézni a saját halálunkkal is, ha
becsületesen éltünk, akkor a földi életünk után az
örök boldogság vár ránk.
Fekete Imre

***
Templombels
A szószék 1930-ban, templomunk
felszentelésének évében készült. Anyaga fa. Forgó
Mihály és neje Kocsis Veronika adománya,
melyet a rajta elhelyezett tábla is tanúsít.
Legutóbbi újrafestése - a templom bels festésével
egy id ben - 2003-ban történt az eredeti fehér és
arany színek szerint. A szószék nyolcszög alakú
mellvédjén fából van ábrázolva a Tízparancsolat,
és az ott lév kereszt is jelzi a keresztény hitet,
amit gy zelmi babér fog közre, - kifejezve a
Tízparancs megtartásáért folytatott erkölcsi
harcok gy zelmének jutalmát. A szószék hátterén
Jézus-monogram található, Jézus nevének néhány
bet jével: J H S, amit népiesen így magyaráznak:
Jesus Hominum Salvator - „Jézus az emberek
Megváltója”. A „H” bet n a kereszt jele van „a
megfeszített Krisztust hirdetjük.” A szószék felett
baldachinszer fedél van a jobb hangterjedés
céljából. A fedél alsó részén a Szentlélek van
ábrázolva, - galamb sugarakkal - jelezve, hogy itt
Krisztus keresztjének fényében a Szentlélek által
kinyilatkoztatott isteni tanítást hirdetik. A
szószékfedél fels részén szintén nyolcszög
alapon kupola áll, tetején pedig kereszt található.

Nagyböjt idején

Énekeljünk együtt

Hamvazószerdával elkezd dött a Nagyböjt, „Emlékezz ember, hogy porból vagy, és porrá
leszel”- hangzott el ezen a napon is.
A nagyböjt jellegzetes cselekedetei az ima, a böjt,
és az alamizsna:
„Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a
képmutatók.” /Mt. 6,5/
„Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a
képmutatók.” /Mt. 6,16/
„Úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed,
mit cselekszik a jobb.” /Mt. 6,3/
Nem az a lényeg, hogy mennyit teszünk, hanem
hogy mit teszünk. Jézus nem azt mondta, hogy
szeressétek az egész világot, hanem „szeresd
felebarátodat.”
Így hát, együtt, testvéri szeretetben,
fohászkodjunk, kérlek Uram:
- ha túlságosan er snek képzelném magam,
juttasd eszembe, hogy az ember igazi nagysága
térden állva látszik meg;
- ha úgy gondolnám, hogy igaz vagyok, juttasd
eszembe, hányszor voltam igazságtalan;
- hogyha befutottnak képzelem magam, ébressz
rá, hogy tovább kell mennem;
- ha azt gondolnám, hogy minden rendben,
ébressz rá, - vársz rám, hogy megbocsáss;
- hogyha kritizálok, másokat megszólok, juttasd
eszembe, az irányomban tanúsított türelmedet;
- magányomban, juttasd eszembe, hogy én milyen
sokszor megfeledkezem Rólad;
- ha irigység ütné fel a fejét, segíts, hogy
gondoljak a T led kapott ajándékokra;
- kiábrándultságaimban, tudatosuljon, hogy Te
vagy a vigasztalásom;
- hogyha túl sokat kérnék, jusson eszembe, hogy
csak Te tudod, mi válik javamra;
- ábrándjaimban, emlékeztess igéreteidre;
- hogyha távol éreznélek magamtól, emlékeztess,
hogy mindig velem vagy;
- b neimben, juttasd eszembe, hogy minden
megtér t szeretettel fogadsz;
- hogyha félek mások ítéletét l, jusson eszembe,
Te azt akarod, hogy szabad legyek;
- ha azt hinném, hogy mindennek vége, gondoljak
arra, hogy Te mit éreztél a kereszten;
- hogyha túlzottan fontos lennék önmagamnak,
emlékeztess, hogy Te a kicsit és a gyengét
szereted;
- hogyha meginogna a hitem, juttasd eszembe,
hogy imádkoznom kell.
Az óbecsei plébániák hívei és a magam
nevében szeretetben gazdag készül dést kívánok
Jézus feltámadásának ünnepére!

A katolikus énekgy jteményeink sok szép
és értékes dalt tartalmaznak. A csongrádi hívek
szívesen éneklik ezeket, amire bizonyíték a
Hozsanna énekeskönyvünkben a 87. énekszám
alatt található Föltámadt Krisztus e napon kezdet
ének, melynek van egy csongrádi változata is. A
népdalok szájról - szájra szállnak, míg közben
meg is változnak. Ez az énekünk a feltámadási
körmenet közben szokott elhangozni. Miközben
nehéz tartani a dallamot, esetleg az elöl lév
kántort nem is hallják a hátul lév k, így alakulhat
ki a helyi változat. Meg kell riznünk, és le kell
írni, hogy mindez ne vesszen el.
Ezt tette Galli János is, aki még orgona
kísérettel is ellátta azokat. A Nagyboldogasszonytemplomban a mai napig is az
szerzeménye
hangzik fel Húsvétkor. Róla tudni kell, hogy
kántortanítói végzettséggel rendelkezett és
alkotott,
hozta létre el ször az országban az
általános iskolai oktatásban az ének-zene iskola
összevont formáját. Munkáját még Kodály Zoltán
is elismerte. Nevéhez f z dnek nyári zenei
táborok szervezése, daljátékok, gyerekoperák
bemutatása, fúvószenekar alapítása, vezénylése és
hangszerelése. 1947-t l haláláig Csongrád
f kántora, 2006-ban még megélhette, hogy az
általa alapított iskola felvette a nevét. El tte való
tiszteletem jeléül had adjam közre az általa
jegyzett éneket.

Szilágyi Edit - Óbecse

Muladi József

1. Feltámadt Krisztus e-napon,
2. Hogy minden ember vigadjon,
3. Értünk halált ki szenvedett,
4. S megváltott minden lelkeket,
5. Mennek a szent n k sírjához,
6. Kenetet visznek Krisztushoz,
7. Fényes, szép angyalt látnak ott,
8. S hallának boldog szózatot,
9. Ti félénk asszony-emberek,
10. Galileába menjetek!

A keresztút története
A keresztút az a másfél kilométeres útszakasz,
amelyen Jézus a keresztet hordozta Jeruzsálem
utcáin fel a Golgotára. Néhány h tanítvány
kíséretében Mária, Jézus édesanyja gyakran
végigjárta ezt az utat Fia feltámadása után, hogy
így megemlékezzen szenvedésér l. Azután
visszatértek „abba a terembe, ahol együtt szoktak
lenni. Mindnyájan egy szívvel s lélekkel
állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal,
Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel
együtt”(Ap Csel 1, 13-14).
Szent Ambrus és Caesareai Euszebiosz püspökök
leírása alapján az els templomot a 320-as
években építtette fel a Golgotán Szent Ilona, Nagy
Konstantin császár anyja, majd emléktáblákat is
állítottak a keresztút egyes helyein. A zarándokok
megálltak
az
emlékm vek
el tt,
hogy
imádkozzanak és gondolkodjanak az eseményr l,
amely - a felirat szerint - ott történt. A keresztút
végleges formája a 14 stációval a középkorban, az
1600-as években alakult ki. A keresztút tisztelete
és gyakorlata ezután egyre jobban elterjedt a
keresztény országokban. Azonban a legtöbb
hív nek sohasem volt alkalma a Szentföldre
zarándokolni, így a nyugati városokban is kezdtek
építeni keresztutakat a jeruzsálemi mintájára. A
szabadtéri keresztutakon minden állomást egy-egy
kis kápolna, emlékm , vagy ember nagyságú
szobrok ábrázolják a megfelel felirattal. Ma már
minden katolikus templomban van megszentelt
keresztút, a 14 állomást megszámozott kép,
festmény, vagy domborm jelzi.
A keresztút értelme
Jézus keresztútja a megváltás csúcspontjára vezet.
„
a láthatatlan Isten képmása, minden
teremtmény els szülötte. Mert benne teremtett
mindent a mennyben és a földön (…) a testnek,
az Egyháznak a feje. a kezdet, az els szülött a
halottak közül (...), a kereszten a saját vérével
szerzett békességet (Kol. 1, 15-20) Krisztus
keresztje mutatja az ember végs gy zelmét a
szenvedés és a halál felett. Krisztus önként és
szabadon vállalta a kereszthalált, hogy
meggy zzön minket üdvözít
szeretetér l,
ahogyan azt a János evangéliumában olvashatjuk:
„Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az
életemet, hogy ismét visszavegyem azt. Senki sem
veszi el t lem: én adom oda magamtól. Hatalmam
van odaadni, és hatalmam van újra visszavenni.”
(Jn. 10, 17-18.) Krisztus keresztje mutatja az
ember végs gy zelmét a szenvedés és a halál

felett. Az Atya akarata örökké boldog életünk a
feltámadás dics ségében, nem pedig a szenvedés
és halál. Ezért tanított minket így imádkozni:
Legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben,
úgy a földön is! De vajon tudunk-e minden egyes
napot Krisztus kezébe helyezni, azzal a
bizalommal, ahogyan
is egész életét az Atya
kezébe helyezte? Ez a bizalom nem rendül meg a
próbatételeknél, nem sz nik meg a veszélyek
idején. Ha végigjárjuk ezt az utat Jézussal, ha
imáinkkal segítjük hordozni a keresztet,
bizonyosan olyan lelki ajándékokat kapunk
Istent l, melyek segítenek nekünk is, hogy a
helyes szeretetet megélve menjünk végig életünk
útján.
A keresztút kegyelme
Az Anyaszentegyház teljes búcsút engedélyezett
azoknak, akik a keresztutat a kegyelem
állapotában végzik. A keresztúttal járó búcsút
azonban nem csak magunknak nyerhetjük meg,
felajánlhatjuk azt egy-egy olyan lélekért is, aki
esetleg még a tisztítót zben b nh dik a földi
életében elkövetett b nei miatt. Így sok lelket
kiszabadíthatunk a tisztítót zb l, akik ezért
biztosan hálásak lesznek és egyszer még nekünk is
segíthetnek a másvilágon, - mindez az Egyház
hagyományos tanítása.
Felhasznált irodalom: A keresztút
Szent István Társulat Könyvkiadó, 1986

Felföldi Jánosné

***
Keresztek
Keresztek az utak mentén:
fából, k b l, pléh Krisztussal.
Miért épp itt, mért nem máshol?
(a kíváncsiság emberre vall).
Régen, mikor még volt Id
él knek, holtaknak szólni,
a vándor a kereszt el tt
megállt néha imádkozni.
Nagyvárosok, autósztrádák
nem t rik a kereszteket,
nincs már id az imára,
arra sem, hogy keresztet vess.
Poros, kátyús d l -utak,
falu széli piciny telkek,
rizik a Krisztusokat,
vigyázzák a kereszteket.
Ternai László

Négy éve a hitoktatásban
A plébániánk életében végzett munkájáról és
eredményeir l szerettem volna kérdezni, err l az
oldaláról bemutatni olvasóinknak Bodorné Ternai
Sára hitoktatót, aki 13 hittanos csoport oktatását
végzi, immár 4 éve városunkban. A beszélgetés
azután inkább a családra, és a rábízott gyerekek
vallásos nevelésére terel dött, akiket az él hitre
szeretne elvezetni.
Kérem, mutatkozz be, milyen volt gyermekkorod?
1967-ben születtem Szentesen. A szüleimmel és
két testvéremmel Szegváron laktunk 15 éves
koromig. Az szeretetüknek hála nagyon boldog
gyerekkorom volt. Szentesen a Horváth Mihály
Gimnáziumban érettségiztem 1986-ban, ami után
életem legnehezebb 2-3 éve következett. Ez alatt
az id alatt dolgoztam itt is, ott is. De hogy melyik
is az én utam, azt egyáltalán nem tudtam. Teljesen
céltalannak láttam az életem. Istenben mindig is
hittem, de nem volt él istenkapcsolatom. Akkor
persze még nem tudtam, hogy minden
kétségbeesett szomorúságomnak ez volt az oka.
Úgy t nt, a megoldást az jelenti számomra, ha
teljesen új életet kezdek.
Váltani akartál. Hogyan történt ez?
Igen, ezért mentem ki egy évre Franciaországba
dolgozni. Egészen „véletlenül” egy keresztény
család segített nekem a kinti elhelyezkedésben,
akiknek örökké hálás leszek azért, hogy
tanúságtev életüket látva megnyíltam az Isten
felé. A megtérés az mindig egy folyamat. Egész
keresztény életünk - jó esetben - egyre mélyebb és
mélyebb megtérésekb l áll. Az én els
megtérésem erre az id szakra tehet . Innent l
változott meg gyökeresen az életem. Teljesen más
színben kezdtem látni a világot, és minden
értelmet nyert benne. Persze nem ment egyik
napról a másikra az, hogy átadjam mindenben az
irányítást Istennek. Az ember annyira kicsinyes
tud lenni. Nagyon ragaszkodik a jól megszokott
állóvízhez és nincs mersze teljesen rábízni magát
a végtelenül szeret Istenre. Mindig attól tart,
hogy valahol csapda lesz, és meg kell bánnia az
„igenjét”.
Mit tudhatunk meg családodról?
Miután haza jöttem a legszebb id szak kezd dött
el számomra. 1992-ben férjhez mentem. A férjem
Bodor János mérnök. Sorban megszülettek a
fiaink. Isten kegyelméb l több mint 10 évig
otthon tudtam maradni velük. Ezt tartom életünk
egyik legnagyobb luxusának.
Csongor fiam 15 éves és a Gépipari
Szakközépiskolába
jár
Kiskunfélegyházára.
Szenvedélyesen szereti a gépeket, motorokat, és

úgy általában minden fizikai munkát. Ezt
manapság ritka nagy ajándéknak tartom. Csanád
fiam 13 éves. Az
er ssége a sport. Nagyon
örülök, hogy a vízilabdában megtalálta a hobbiját.
A legkisebb, Soma 10 éves. egész kicsi kora óta
nagyon szereti a természetet és az állatokat, a mai
napig szívesen bogarászgat a kertben. Nagyon
szeretném, és imádkozom is érte, hogy
mindhárman megtalálják az utat, amit az Isten
számukra kigondolt.
Boldog vagyok a családommal, de a boldogság
persze nem egyenl a gondtalansággal, és f ként
nem a tökéletességgel. Mi is - akár a többi család sok-sok hiányosságot vonszolunk magunkkal,
amit l szeretnénk szabadulni, de a gyengeségeink
sokszor életünk végéig kísérnek bennünket. És
valahol ezt is kénytelenek vagyunk elfogadni.
Igazából egyik nk sem egy könny eset! De pont
erre kapott meghívást az Úrtól minden kis és nagy
közösség, hogy az elfogadással és az irgalmas
szeretet gyakorlásával meg tudjunk maradni
egységben minden különböz ségünk ellenére. Ez
pedig Isten kegyelme nélkül egyszer en nem
megy. Minden jó szándékunk ellenére akaratlanul
is sebet ejtünk egymáson. De miután b nbánóan megbocsátva mindezt Isten kezébe tesszük,
egyszer en újjászületik a szeretet. Ez az Isten
„kis” csodája bennünk.

Els áldozók körében

Ezt meglehet - e tanítani a gyerekeknek?
A legfontosabbnak tartom, hogy a gyerekek
tudják, hogy a feltámadt Jézus azt ígérte nekünk,
hogy velünk lesz minden nap a világ végéig. Ez
azt jelenti, hogy nap mint nap rábízhatom magam.
Elpanaszolhatom, ha igazságtalan volt a tanár néni
az iskolában, b nbánattal bocsánatot kérhetek
T le, ha valakit megbántottam, és elmondhatom
neki az aktuális kis örömömet. Istennél aztán
minden a helyére kerül. A fájdalom enyhül, a
b nbánat megtisztít és nyugalmat ad, a hálaadás

pedig képessé tesz, hogy mindig örülni tudjak
majd az élet apró örömeinek. Nagyon fontos az
él
istenkapcsolat, enélkül a hittan csak
történelem, vagy etika óra.
Mi els sorban hitoktatóként ismerünk, hogyan
kerültél erre a pályára?
Még otthon voltam, amikor el kezdtem járni abba
az imacsoportba, amelyben még most is vagyok.
A hitéletben nálam sokkal elmélyültebb társaimtól
sokat tanultam, amiért nagyon hálás vagyok
nekik. Akkor még úgy gondoltam, hogy ha
jelentkezem a f iskolára, még többet megtudhatok
a Bibliáról, jobban megismerhetem a teológiát. A
férjemt l is megkaptam a kell támogatást, ami a
legfontosabb volt, hiszen a gyerekekkel addig
foglalkozott. Nem kis áldozatot jelentett ez a
család részér l. A Hittudományi F iskola
kezdetben csalódást okozott. Egyáltalán nem
olyan volt, mint amit vártam. A fakanál mell l
beesve az iskolapadba igen elvontnak tartottam és
túl tudományosnak. Eleinte ott is akartam hagyni.
De leraktam az ezzel kapcsolatos gondjaimat az
Úr elé. Kérni semmit sem kértem, csak annyit,
hogy az legyen, amit
akar. Végig éreztem a
kegyelmét és a szentek közbenjárását, és végül is
sikerült helytállnom.
Milyen terveid vannak a közeljöv re?
Nagyon sok elképzelésem van, csak hát én nem
vagyok túl gyakorlatias. Szerencsére a plébánia
közösségét l nagyon sok segítséget kapok.
Mindenben segít készek. Sokszor úgy érzem, én
csak kigondolok valamit, aztán a többit
megcsinálják k. Én úgy látom, hogy egy
szeretetteljes légkör kezd itt kialakulni. Persze
lehet hallani ilyet is, olyat is, de minden
sérelmünket le kell raknunk, és keresnünk kell az
Isten akaratát, azután áldás lesz rajtunk, ebben
biztos vagyok. A gyerekekkel szeretnénk csinálni
egy biciklis kirándulást, és reméljük sikerül
megrendezni a szokásos év végi koncertet is.
Ismét lesz nyári tábor, és most született ötletünk
egy családi napra, - talán a porciunkulai búcsú
alkalmával. És jó lenne jöv re a havi egy helyett
két diákmise is, de ez még igazán távlati dolognak
t nik.
Sára! Többen mi is úgy gondoljuk, - veled
egyetértésben, hogy vonzóvá kell tenni a gyerekek
és a hívek számára az egyházi életet. Egy
közösséget létrehozni és megtartani manapság
nem kis feladat. Ehhez feltétlen szükséges a civil
kezdeményezés. Reméljük, hogy a közös imádság
és munka nyomán megmarad, s t növekszik a
piroskavárosi közösség és a hívek száma.
Fekete Imre

Mit tennél és hogyan?
Ha pár napra Jézus eljönne te hozzád,
szeretném tudni, vajon hogy fogadnád?
Tudom legszebb szobádat Neki ajánlanád,
s a legjobb falattal szívesen kínálnád.
Mondanád boldog vagy, kimondhatatlanul,
mert Neki szolgálni minden örömöt felülmúl.
De... ha váratlanul közeledtét látnád,
ajtódat akkor is rögtön kitárnád?
Szaladnál azonnal boldogan elébe?
Nem tennél el el bb egyet-mást el le?
Nem vennél gyorsan más ruhát magadra?
Újság, magazin ahol van, maradna?
Vagy helyére kerülne, ahogy kell a Biblia?
Könyvedet, rádiót hagyhatnád-e nyitva?
Nem bántana, hogy az utolsó nyers szót meghallotta?
Zsoltárra cserélnéd a kottát a zongorán?
Vagy mindent nyugodtan változatlan hagynál?
Menne minden a rendes kerékvágásban?
Beszélnél el tte, ahogy máskor szoktál?
Folytatnád életed, mit sem változtatnál?
Családban a hang békés, ahogy nálad szokás?
S elmaradna-e néha az asztali áldás?
Ugyan azt olvasnád, s azt is énekelnéd?
Nem zavar, hogy tudja, mi foglalja elméd?
Elvinnéd magaddal, ahová épp menni akartál?
Vagy egy-két utat inkább máskorra hagynál?
Örülnél, ha látná barátaidat?
Vagy azt kívánnád, jöjjön el holnap?
Boldog lennél, ha örökre házadban maradna?
Vagy fellélegzés lenne, eltávozta?
Jó lenne tudni, mit tennél és hogyan,
Ha Jézus pár napig lenne a házadban!
Forrás: fr. Lengyel Dónát OFM

***
A szentmisék rendje Csongrádon és a
hozzátartozó egyházközségekben
Szent József - templom:
Hétf - szombat: 18.00 óra
Vasárnap: 9.00 óra
Nagyboldogasszony - templom:
Hétf - szerda: 7.00 óra
Csütörtök - szombat: 19.00 óra
Vasárnap: 8.00 óra, 10.00 óra és 19.00 óra
Szent Rókus - templom:
Minden hónap 2. vasárnapján: 11.30 óra
Bokros, Szent László - templom:
Vasárnap: 15.00 óra
Felgy , Szent István - templom:
Minden hónap 1., 3. és 5. vasárnapján: 11.30 óra

III. Szeged-Csanádi Egyházmegyei
pásztori napok Domaszék-Zöldfáson

lelki-

Január 16-án, a Szent József templomból indultunk
az esti szentmise után Péntek Zsolt káplán atyával
Domaszékre. A kés esti érkezés ellenére, még a
köszönt kell s közepére érkeztünk. A köszönt t
Kondé Lajos pasztorális elnök mondta. Idézem:
„F tisztelend Plébános atyák, elkötelezett világi
munkatársak!
Hosszú küls és bels , fizikai és szellemi építkezés
eredményeképpen 2008 húsvétján a Szeged-Csanádi
Egyházmegyei Pasztorális Helynökség megkezdte
munkáját az egyházmegye szolgálatára. Célja, hogy
az egyházmegyében folyó pasztorális munkát
összefogja, segítse a plébániákat, és az ott
szolgálatot teljesít ket.”
A szegedi Dugonics téri Katolikus Ház-ként ismert
épületben kapott helyet az Egyházmegyei
Pasztorális Helynökség és annak irodái: az
Egyházmegyei Pasztorális Iroda, az Egyházmegyei
Családpasztorációs Iroda, és az Egyházmegyei
Kateketikai Iroda, melynek feladata mindenkori
kateketikáért felel s atya segítése, Eszes Gábor
katekéta vezetésével. Bár nem a házban található, de
a pasztorális helynök felügyelete alá tartozik még a
Katolikus Ifjúsági Alapítvány, Pálfai Zoltán ifjúsági
referens vezetésével, és az Egyházmegyei Karitász,
Megyeri Márta vezetésével. Sikerült elérniük, hogy
minden szakterületet egy munkacsoport segítsen.
Ezen emberek és irodák m ködése csak akkor lehet
sikeres, ha a plébánián szolgálókkal összefogva
dolgozik, így a papságnak és a világi
munkatársaknak egyaránt segítségére lehet.
Ezek után a váci egyházmegyéb l jöv k
mesélték el tapasztalataikat pasztorális ügyekben. Itt
vet dött fel, hogy a képvisel ket a pap válassza ki,
így talán eredményesebb lehet a közös munka.
Hiszen, ha épít szándékú 4 - 6 f t tud a plébános
maga köré vonni, azok jobban aktivizálhatják a hív
közösséget.
Mit ér egy ember egyedül? Az a 4-6 f is esetenként
kevés lehet, de ha külön-külön több embert
mozgósítunk, az már komoly munkaközösséget is
jelenthet. Ez a megvalósítás sajnos szembenállást is
kiválthat. Lelkipásztori tervet készítettek a saját
házuk tájának megfelel en. Lelkigyakorlatokra igen
agilis papot hívnak prédikátornak. Papváltás esetén
el fordulhat, hogy a mindenkori pap lecseréli a régi
tagokat. A lényeg az, hogy a pap és munkatársai
Krisztusért tevékenykedjenek.
Itt említeném meg, a Piroskavárosban megvalósult
programokat - gyerekeknek szüreti munka
bemutatása, 15-20 kg sz l vel bogyózás-darálás,
préselés. Kürtöskalács sütés, játékkal összekötve 6070 f vett részt rajta, a kalácsot a gyerekek sütötték
maguknak. 2008-ban volt az els káposztaf z
verseny 24 f z állással az Ifjúsági Ház udvarán,

május 1-jén az Ifjúsági téren f z verseny volt, ahová
még Óbecsér l is érkezett csoport, aminek szintén
résztvev i voltunk.
17-én 7 órakor a közös mise után reggeli, majd 8
órakor folytatódott az el z nap programja, melynek
a megújulás plébániai szinten volt a témája.
A váci egyházmegyéb l, Mendér l jöttek négyen.
Plébánosuk 20 éve felszentelt pap.
már évekkel
ezel tt bevezette, hogy a munkatársait (segít it)
választotta ki. Hitoktatóin keresztül jó kapcsolat
alakult ki a hívek körében is. Az egyháztanács
elnöke - egy volt vállalkozó - az egész közösségnek
a mozgatórugója. Kapcsolatai révén a polgármesteri
hivatallal is szoros együttm ködés jött létre. Az
elnök fogja össze a plébánián folyó munkák
irányítását. Ilyenkor a hív kb l toboroznak segít ket
egy napra, vagy 1-1 órára.
náluk el térben van az ima, ami azt jelenti, ha
valami nem akar jól menni, a csoport az esti
összejövetelen
imádkozik
a
megvalósulás
reményében. Az beszámolójuk igen felvillanyozta
a jelenlév ket. A megvalósult példák ket igazolják.
Ezek után a szentesi Szent Anna-templom
plébánosa, Serf z
Levente és munkatársai
számoltak be. Az
szlogenjük a megújulás. Az
ember mindig próbál újat alkotni. Az egyház alapja
a közösség. Sok esetben néhány ember vállán áll sok
tennivaló. Ezt k próbálják jobban szétosztani.
Szociális és karitatív csoportokat hoztak létre. Itt
els sorban a betegek látogatása került el térbe. A
bérmálkozó
csoport
létrehozásával
a
középiskolásokat próbálják bevonni. Ez nem azt
jelenti, hogy minden évben van bérmálkozó csoport,
de próbálkoznak a megvalósítással. Egy 24 éve
házasságban él pár hozta létre a családos
csoportokat, ami már Veréb atya idejében is
m ködött. Programjaik között vannak közös
kirándulások,
karácsonyi
és
szilveszteri
összejövetelek vacsorával egybekötve, adventi
koszorúkötés a fiatalokkal. Létrehozták a szentesi
keresztény tanítók egyesületét: Az elmúlt évben
meghívták Böjte Csaba ferences atyát az ifjúság
körébe. Ebéd után kis csoportos foglalkozások
voltak. Itt papok és világiak közösen vettek részt
közösen, ahol különböz kérdésekre keresték a
válaszokat:
- miben látom a világiak felel sségét;
- miben látom az én lehet ségeimet;
- mit tanultam a hallott példából, mi az, amit meg
tudnék valósítani;
- mi az, ami öner b l nem megy, amihez segítséget
kérnék a helynökségt l – ez a kérdés csak a papokra
vonatkozott.
A sz k másfél nap nagyon tanulságos volt úgy hiszem
mindenki számára, legyen az pap, vagy világi. Én
örülök, hogy vállaltam a részvételt, bár többen is ott
lehettünk volna Csongrádról.
Felföldi Miklós

Keresztút kerékpárral

2009. Március 14. szombat. Gyönyör napsütéses
id . A Piroskavárosi - templom elöl indultunk
keresztúti zarándoklatra a sz l k közé, hogy Jézus
szenvedéstörténetének állomásait a sz l k közt
lév
kereszteknél elmondjuk. 42-en ültünk
nyeregbe, 5 évest l a 70 évesig. Zsolt atya
indította az utat a templom el l, ami egyben az
els állomás is volt. Elmondta, hogyan kell
viselkedni egy-egy állomásnál - amit többékevésbé be is tartottunk.
A második állomás a györfösi lejárónál
lév keresztnél volt, ahol elbeszélések szerint a
tekn vájó cigányok telepedtek le. A következ a
Schwechtje kereszt és harangláb, haranggal, amit
a gyerekek meg is szólaltattak. A kereszthez
nehezen lehetett közel menni, mert tele volt
bálványfa keléssel (házi feladat lehetne a
Piroskavárosi
egyházközségnek
a
kereszt
környéknek rendbetétele).
Mikor elvégeztük a negyedik állomáshoz
kapcsolódó imát, továbbindultunk az Uraság útján
lév Mészáros kereszthez. Ezt a keresztet
Mészáros József és felesége állította annak
emlékére, hogy 1944 októberében a bombázást
épségben túlélték. A bombázás idején itt haladt
lovas kocsival és egy fa alá húzódva
megmenekült.
Ezt követte a Mária úton lév
szoborcsoport. Mária a kis Jézussal és József.
Mellette harangláb haranggal, amit szintén
megkongattak a gyerekek. A Mária szobrot a
Jótanácsadó Boldogasszony tiszteletére állították,
nevet viseli.
Innen tovább folytattuk utunkat a Mária
úton végig, ami igen nehéz volt a biciklikkel, mert
nagyon laza volt a homok. Sikerült az út
nehézségeit leküzdenünk, és kiértünk az Agyagos
útra, amely már aszfaltozott. A következ kereszt
a Zöldkereszt volt, amit az 1800-as években
állítottak a sz l sgazdák.

A fából készült keresztet zöldre festették.
A bokrosi úton Csongrád felé tekertünk.
A félegyházi út szélén lév keresztet 1833-ban
állították a kolerajárvány idején. Miután itt is
elmondtuk az éneket és az imát, elindultunk az
ipari úton a Budai Nagy Antal utca végén lév
K kereszthez.
Ez volt az utolsó el tti állomás. Ezután az indulási
helyünkre értünk vissza a templom elé, amely az
utolsó állomás volt. Jézus sírba tétele.
Bizonyára sokaknak felt nik, hogy az indulási és
a befejezési helyen kívül csak 7 keresztet említek.
Így is volt, mert a többi állomás nem jelzett
helyen volt. Ez talán a szervez k nem elég gondos
felkészülése miatt történt, mert a Sz l hegyen
ennél több kereszt is található. Talán még 12 is.
Ett l függetlenül szép volt az út és jó a
kezdeményezés. Talán majd jöv re komolyabb és
bens ségesebb lesz a Keresztút, beleértve a
mobiltelefon és a fényképez gép megfelel
használatát is. Zsolt atya kiválasztotta minden
állomásnál a megfelel személyt - férfit, vagy n t,
- az állomáshoz tartozó szöveg felolvasására.
Külön öröm volt Muladi József és Felföldi Miklós
részvétele is, mivel énekükkel bens ségesebbé
tették az utat. Nagyon örültem, hogy részt vettem
a Keresztúton, azt hiszem mások is így voltak
vele. Isten dics ségére, a Sz z Mária fájdalmára
emlékezve, és a résztvev k örömére, alaposabb
szervezéssel még hagyomány is lehetne bel le.
MINI

***
Kölcsey Ferencre is emlékeztünk

Plébániánk könyvtára ebben az évben is
megemlékezést tartott a Magyar Kultúra Napja
alkalmából. Radnóti Miklós m veib l a feln ttek
mellett a Piroskavárosi Általános Iskola, és az
Ének - Zenei Általános iskola tanulói tartottak
felolvasást, emlékezve a 100 éve született
hányatott sorsú költ re.

Szentek szobrai és keresztek

Kereszt Alsó - majorban

Folytatjuk sorozatunkat, mint az el z lapszámban, az
1947 el tti Csongrád külterületén, de közigazgatásilag
a városhoz tartozó területeken lév szobrok, harangok
és keresztek bemutatását.

Felgy , Fels – major
Ezen a vidéken ezer éves múltunk is megtalálható. A
60-as években László Gyula professzor, a Geda halom
tetején egy Szent István kori templom teljes alapját
tárta fel. De a környéken ma már nem létez feltáratlan
faluhelyek is rejtenek templomokat.

Az Alsó - majorba vezet beköt út – Szeged felé
menve, az út bal oldali leágazása végén kereszt
található. A gazdátlanul, romosan is szép, igényes
munkával épült szeszgyárat, az égbenyúló kéményét, a
még megmaradt, teljes pusztulásra ítélt gazdasági és
lakóépületeket rzi. Az öntöttvas keresztnek és
korpusznak beton a lábazata. Felirata: 1882. A
lábazatba egy feketére festett kereszt van bemélyítve.
Akác suhákkal ben tt a környezete.
A gróf Károlyi birtokon, a felgy i Fels - majorban
1835-ben építtettek templomot, melyet Szent Istvánról
neveztek el. 1879-ben rendelte el a bontását az
uradalom, mert elnéptelenedett a major. Az 1900-as
évek elején újból feler södött a gazdasági
tevékenység. Új kápolnát kaptak az ott él k. Ez a
kápolna a grófi szállást is szolgáló - még ma is álló
volt intéz i lakás-, az emeletes épülettel szemben, a
tiszttartói lakás – kés bb iskola - melletti, úri
ebédl nek készült épületben helyezkedett el. Ezt a
kápolnát az 1980-as években bontották el. A keleti fala
még ma is áll.

El tte egy egyszer , zöldre festett fakereszt, bádog
korpusszal maradt az utódoknak. Felirata nincs. Az
el z fényképen látható harangláb már nincs meg, a
harang a felgy i templomtorony második harangja.
Felirata: FUDIT HENRIK EBERDORF PESTH. 1813.
A környezete gondozott, családi ház udvara el tt áll.

Felgy i temet keresztje, harangja

Ez a temet a 70-es évek elején nyílt, a legkorábbi
temetési évként 1972- t találtam. A kereszt betonból
készült, mint a korpusz is. Az állapota jó. Vas
kerítéssel van kerítve. Márvány táblán a felírat:
EMELTETTE: SÁGI SÁNDOR ÉS NEJE 1987.
Hátrább, a temet i kerítés mellett áll a fa harangláb, a
haranggal, amely a Császár-úti iskolánál szolgált.
Súlya: 85 kg. Felirata: ISTEN DICS SÉGÉRE
ÖNTETTE A CSONGRÁD CSÁSZÁRÚTI OLVASÓ
KÖR KÖZADAKOZÁSBÓL 1925-BEN.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNT
BUDAPESTEN.
A harang másik oldalán domborm vön, - Szent István
felajánlja az országot Sz z Máriának található.
Révész József
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Szomorú vén akác
Kisfalunkban vén akácfa, töredezett minden ága,
sok vihar volt életében, sötét vihar úgy megtépte,
búcsút int a zöld lombjától, levelét hullatja,
nem jár arra senki, hogy hozzá szólna,
elfeledik, hogy valaha illatos virága,
mily kellemes illatot szórt, kicsiny falujában.
Hej, öregfa szépkort értél, életedr l nem meséltél,
jósold meg az én jöv met,
súgd meg azt, hogy mit reméljek,
súgva mondja az öregfa, búsan int az öreg lombja,
nem jósolok, bölcsen mondja,
a te sorsod is meg van írva,
utánad is újak jönnek, bizakodva új jöv ben,
mellettem is fiatal fák, égbe nyúló törzsel.
Gyönyör szép új lombjával, teli új reménnyel,
kis madarak csiripelnek, fészket raknak rája,
kerti padon pihen knek, nagy a boldogsága.
Az öregfa búsan nézi, szomorúan látja,
neki már odavan, minden boldogsága,
virágot sem hoz már többet,
lombozata vihartépett.
Nem figyel már rá senki, elmúlását már érzi.
Lassan szépen veszni hagyják,
csak egy kismadár sírdogál.
Boldog otthonra ott talált, az odvába rakott tojást,
ott keltek ki a fiókák ottan lakott sok éven át,
kedves öreg jó akácfa én tégedet úgy sajnállak,
búcsút mond az öregfának,
fiókái messze szállnak!
Mi is emlékszünk azokra, akik t lünk elbúcsúztak,
kik elmentek, s kiknek gyásza,
a szívünknek örök gyásza,
egykor mi is búcsút mondunk,
kit szerettünk mind itt hagyjuk
özv. Keller Mihályné nyugdíjas

Jézus szíve családok
Megkértem Szivák Györgyné, Ágikát, mutassa be
nekünk imacsoportjukat.
A Jézus szíve családok célja, hogy azon emberek
közössége által, akik e-családhoz csatlakoznak,
állandó imádság szálljon fel az Istenhez. Van egy
apostol, aki az ima embere. A család 14 tagból áll,
akik egy évben háromszor elimádkoznak
imafüzetükb l egy meghatározott imát, 9 egymás
utáni napon. Ezzel a kéréssel a Szentlélekhez kell
fordulni, és
t kérni, hogy nekünk engedje
megtalálni azokat az embereket, akik a mi
imacsaládunkhoz csatlakoznak. Aki igazi apostol,
annak Krisztus ad er t hozzá.
Ági néni! Tudjuk, hogy rendszeresen szoktak
imádkozni a Szent József-templomban. De magát
a lelkiséget sokan nem ismerjük elég jól.
Kérem, mutassa be nekünk.

A család célja, hogy Jézus Legszentebb Szívét
minél többen megismerjék és szeressék, és készek
legyenek Jézus Szívéhez imádkozni. Jézus Szent
Szívének kívánságára a Neki tetsz ájtatosságra
másokat is megtanított. Ebb l bontakozott ki
id vel egy testvéri közösség. Ezt minden hónap
els csütörtökén a Szent József-templomban
végezzük közösen, általában 30 f vel. Maga az
isteni Üdvözít kérte ezt az ájtatossági gyakorlatot
Szent Margaretta Máriától: „Minden hónap els
csütörtökén éjjel ébren kell lenned és Velem egy
órát imában eltöltened.”
Az önök csoportja mikor szokott találkozni?
Mi minden hónap els csütörtökén találkozunk kis
csapatommal, akiket tiszta szívemb l szeretek.
Hogyan zajlik egy ilyen imaóra és milyen jelleg
imákat mondanak?
Mindig a szentóra el készít imájával kezdünk.
Utána Szent Mihály arkangyalt köszöntjük, majd a
Sátántipró Szepl tlen Sz zanyához imádkozunk.
Ezt követ en köszöntjük a Szentlelket, és
segítségül hívjuk imánk elkezdése el tt. Ezután az
arra a hónapra es szentórát végezzük el, végül a

Jézus Szíve litániát. Ezt is szándékokra ajánljuk
fel. Külön imákat végzünk a papjainkért,
egyházközségünkért, a betegekért, családjainkért,
unokáinkért, halottainkért, a haldoklókért, a
b nösökért, a tisztítót zben szenved lelkekért,
magunkért és még sorolhatnám. Az imáinkra sok
kegyelmet kaptunk és kapunk az Úr Jézustól, amit
köszönünk neki. Majd a szentóra záró imája
következik, végül elköszönünk templomunktól.
Aki csatlakozni szeretne az imacsoporthoz, meg
teheti-e?
Szeretettel várunk minden érdekl d t a Jézus
Szíve családok közösségébe. Hivatalos levéllel,
könyvekkel ellátva fogjuk felvenni a tagok közé.
Ezeken kívül, vannak-e még imalehet ségek?
Megtartjuk az év három vasárnapján - az Isteni
Irgalmasság, a Jézus Szíve, és a Krisztus Király
ünnepeken - a kitett Oltáriszentség el tti
szentórákat.
Szoktak-e találkozni a többi imacsoporttal?
Igen, az országos imacsoport találkozó Székesfehérváron, az Országos Papi Otthonban van, az
országos vezet nk pedig Miklós Dezs atya.
Ági néni! Köszönjük szépen, hogy többet
megtudhattunk a Jézus Szíve tiszteletr l. A
templomi közösség nevében köszönjük a sok
imádságot, ami biztosan a mi számunkra is
kegyelem szerz . Kívánunk az egész csoportnak
sok szeretetben és imádságban eltöltött közös
pillanatot.
Bodorné Ternai Sára

***
Az ökumené jegyében

A Biblia éve zárásaként, az Ökumenikus imahét
alkalmából, január 20-án közös istentiszteletre és
imádságra került sor templomunkban, ahol Gilicze
András a csongrádi Református Missziói
Egyházközség missziós lelkésze prédikált.
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Egyházközségünk tagjainak keresztelésér l és
házasságkötésér l – ha nem a Szent József, vagy a
Szent László-templomban történt is – fénykép
formájában is szeretnénk tájékoztatni önöket. Kérjük,
hogy a fenti eseményr l készült felvételekb l
juttassanak el számunkra, hogy közzé tudjuk tenni
azokat. Kérjük a kedves híveket, hogy a kisgyermeket
keresztelésre legalább két hónappal korábban jelentsék
be, mivel keresztelésre felkészítés és oktatás után
kerülhet sor, melyet a Nagyboldogasszony Plébánián
tartunk, míg kereszteléseket a Szent József
templomban minden hónap harmadik vasárnapján a
szentmise után. Várjuk azoknak a személyeknek,
fiataloknak a jelentkezését is, akik nincsenek
megkeresztelve, vagy megkereszteltek ugyan, de
hosszabb ideje nincs kapcsolatuk az egyházzal.

CSFHE

Nagyböjti lelki nap

Február 25-én plébániánkon megalakult a
Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület,
rövidített nevén CSFHE. A 27 alapító tag közül
három f , mint pártoló tag vesz részt az
alapszabály
szerint
jogi
személyiséggel
rendelkez , közhasznú tevékenységet is folytató
egyesület munkájában.
Célkit zései között szerepel a Ferences rend
csongrádi hagyományainak ápolása, meglév
lelki- kulturális-, építészeti és tárgyi értékek
rzése és fenntartása. Hitéleti-, kulturális-, és sport
rendezvények szervezése az evangelizáció
jegyében, illetve az egyesülethez tartozók
érdekl dési köre és igénye szerint. A ferences
szellemiség jegyében a hátrányos helyzet
családok és személyek segítése, természet és
környezetvédelemi feladatok végzése. El adások
szervezése elismert egyházi-, közéleti-, és
m vészeti el adók meghívásával a katolikusok,
illetve az egyesülethez tartozók érdekl dési köre
és igénye szerint. Katolikus és ökumenikus
ifjúsági találkozók, táborok és kirándulások
szervezése. Id szaki kiadványok megjelentetése
az egyesület életéb l, valamint más hasonló célú
egyesületekkel történ kapcsolat kiépítése és
ápolása. Az egyesület olyan önkormányzattal
rendelkez
társadalmi szervezet, amely a
célkit zéseiben meghatározott céllal, tagjainak
önkéntes társulásával jött létre, és az elfogadott
alapszabály szerint fog m ködni. Céljai
megvalósításához együttm ködik minden állami,
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más
egyesülettel és szövetséggel, melyek segítik az
eredményes m ködését. Alapszabálya értelmében
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, t lük azt nem fogad el.
Az alakuló ülésen az alapító tagok
megválasztották az egyesület elnökségét, így 4
éves id tartamra az elnöki funkciót Janes Zoltán
plébános, alelnökit Révész József, míg a titkári
feladatokat Fekete Imre tölti be. A háromtagú
felügyel bizottság elnökévé Felföldi Miklós,
tagjaivá Bodorné Ternai Sára és Pap Imre került
megválasztásra. A tagok a pénztárosi feladatokkal
Horváth Varga Józsefet bízták meg. A
nyilvánosan m köd egyesület várja tagjai sorába
mind azokat, akik az alapszabályt elfogadva a
fenti célok érdekében kívánnak dolgozni.
A Csongrád Megyei Bíróságnál bejegyzés
alatt álló egyesület székhelye és levelezési címe
6640. Csongrád, Piroska János tér 4. szám, ami
megegyezik a Szent József Plébánia címével.
Fekete Imre

A Ferences Világi Rend szegedi közösségének
meghívására március 21-én plébániánkról négy f
vett részt a Szeged Alsóvárosi Ferences
Kolostorban tartott lelki napon. Az egész napos
rendezvény egyik témája a találkozás volt, Szent
Ferenc találkozása a leprással. Kis Didák ferences
szerzetes el adása után a résztvev k csoportban
dolgozták fel a hallottakat, Ki az én leprásom,
miért nehéz vele felvetéssel. A lelki napon fr.
Lengyel Donát OFM, nagysz l si missziós
plébános nagyböjti elmélkedései után, a Havas
Boldogasszony-templomban ünnepi zsolozsmára,
majd szentmisére került sor.

***
1209-2009
A Ferences Család – a ferences lelkiségben él
férfi és n i szerzetesrendek, valamint a Ferences
Világi Rend – ebben az évben ünnepli a ferences
lelkiség szerinti élet pápai jóváhagyásának 800
éves évfordulóját. A Magyar Ferences Család
közösségei is egész éven át tartó gazdag
programsorozattal, közös ünnepléssel emlékeznek
az eseményre. A jubileumi évvel kapcsolatban
b vebb információ a Ferences Rendtartomány
honlapján a www.ofm.hu oldalon található.

***
Assisi Szent Ferenc, a próféta
„Ferenc, menj és építsd újjá házamat, mely –
láthatod – omladozik!” (2 C 10). Ferenc el ször
szó szerint veszi mindezt. Három különböz
egyházi épületet állít helyre. A mondat azonban,
ahogyan ezt kés bb
is felismerte, arra
vonatkozott, hogy az egyházat kell megújítani,
méghozzá a Krisztus által lefektetett alapokon
állva. Ferenc tehát nagyon helyesen ismerte fel,
hogy legf bb feladata az, hogy emlékeztesse az
egyházat az evangéliumra, és arra, hogy az abban
leírtak szerint éljen.

Húsvéti tojások
A tojásokhoz kapcsolódó hiedelmek
minden nép kultúrájában fellelhet k, hiszen az
ember számára nem csak táplálék, hanem
szimbólum is. Az élet forrásának, a Napnak, az
élet keletkezésének, az újjászületés jelképének
tartják. Az si eposzok teremtés-mítoszaiban is
szerepel. A keresztény vallásban Jézus Krisztus
feltámadásának jelképévé vált.
Az egyik legenda szerint: „Mikor az
Üdvözít Pilátus fogságában volt, a Sz zanya
könyörögni ment érte. Hogy üres kézzel ne
menjen, tojásokat szedett a köt jébe, s azokat az
úton term füvekkel megfestette és kivirágozta.
Ezzel akart kedveskedni a kegyetlen Pilátusnak,
de az rök kitaszították a palotából. Sírva ment
hazafelé, miközben kioldódott a köténye, a
tojások kiestek és szétgurultak az egész világon.
Ezért ismerik mindenütt a húsvéti tojásokat.”
Egy másik legenda szerint: „Mária
Magdolna nem sokkal Krisztus mennybemenetele
után Rómába indult. Megjelent Tiberius császár
el tt és Krisztus feltámadt szavak kíséretében
átadott neki egy piros tojást, és prédikációba
kezdett Krisztusról.”
Az els keresztények ezt utánozva, húsvétkor
piros tojást ajándékoztak egymásnak. A piros szín
Jézus Krisztus kiontott vérének jelképe lett.
A húsvéti tojásfestés ideje hagyományosan
nagyszombat.
Készíthetünk
levélrátétes,
úgynevezett berzselt tojásokat: A tojások
felületére
szép
formájú
leveleket
(pl.
petrezselyem), kisebb virágokat illesztünk.
Legjobb, ha nylonharisnyával körbefogjuk, alul,
vagy felül megkötözzük, hogy ne mozduljon el a
növény. Fest lébe helyezzük. Ez legjobb, ha
hagymahéj f zete. Minél tovább tartjuk ebben a
festékfürd ben, annál sötétebb lesz a tojás színe.
Ha a leveleket eltávolítjuk, szépen látszódik a
lenyomata. Sokféle díszítési mód közül
választhatunk. Pl. karcolt, patkolt, azsúros,
metszett, ecsetel festett, aranyozott, gyöngy-és
szalmarátétes, politúros tojások is léteznek.
Szép kifújt tojásokra viasszal is írhatunk
mintát. A magyarság körében ez az egyik
legelterjedtebb
díszítési
mód.
Csodálatos
mintakincs
hagyományozódik
nemzedékr l
nemzedékre, melyet érdemes megismernünk.
Lapozzuk fel hozzá Antalné Tankó Mária:
Gyimesi írott tojások cím kiadványát.
Ehhez a módszerhez szükségünk van
írókára, ami egy kis réztölcsér vagy vékony
csövecske, egy ágacskához er sítve. A tojás
felületére az íróka segítségével olvasztott viasszal

felrajzoljuk a mintákat, majd langyos, vagy hideg
fest lébe tesszük a tojásokat. A viasszal fedett
részek alá a festék nem hatol be. Ebb l kiemelve
megszárítjuk és kis láng felett, leolvasztjuk róla a
viaszt, amit közben papírtörl vel eltávolítunk.
Puha ruhával átfényesítjük az így elkészült hímes
tojásokat, s már várhatjuk is a legényeket.

Régebben locsolkodáskor a feln tt férfiak és
legények áldást, a gyerekek rigmusokat mondtak:
Örömhírrel jönnek e széles világból,
Jézus, a megváltó, feltámadt sírjából.
Nincs már a kereszten és nincsen a sírjában,
Ott él s uralkodik, fenn a mennyországban.
Azzal, hogy szent vérét érettünk ontotta,
Terhes b neinket végleg megváltotta.
Minket érdemessé tett az ég kegyére,
És méltóvá az drága szent nevére.
A feltámadásnak dics emlékébe,
B kívánság rajzik szívem belsejébe.
Jézus szent emléke legyen ma veletek
S az kegyelmében boldogan éljetek.
Felhasznált irodalom: Monoriné R. Erzsébet:
A varázserej hímes tojás, Neutron Kft Kiadó

Kókainé Vincze Éva

***
Közbevágott Pató Pál úr…

2004. május végén mutatkozott be, itt szerepelt a
nyilvánosság el tt el ször a Csongrádi Versmondók
Köre, akiknek az óta számos el adását, így március
29-én A vidám Pet fi cím t tekinthettük meg a
plébánia Kolostor épületében.
A verses-zenés összeállítás el adói voltak: Budainé
Kovács Andrea, Csányi Csaba, Csák László, Pozsár
Ferenc, Surján Attila, Varga Nándor, Varga Zsuzsa.

Kedves Olvasóink!

Nagyheti szertartások
Nagycsütörtök:
18.00 Szentmise az Utolsó vacsora emlékére,
utána virrasztás
Nagypéntek:
Bokroson:
17.00 Keresztút
16.00 Keresztút
17.30 Jeremiás siralmai
18.00 Az Úr szenvedésének ünnepe
Nagyszombat:
08.00-tól: Egész napos Szent Sír látogatás
20.00 Húsvéti Vigília, Krisztus feltámadása
(t zszentelés, vízszentelés, húsvéti örömének,
szentmise és feltámadási körmenet)
Húsvétvasárnap:
09.00 Szentmise

Bokroson:
15.00 Szentmise;
Feltámadási körmenet

Húsvéthétf :
09.00 Szentmise

***
Együtt sütögettük

A hittanosok legnépszer bb programjai között
szerepel a közös sütés-f zés, ezért idén, február
28-án is összejöttünk egy kis fánksütésre.
Hatalmas adag kelttészta tömeg dagadt el ttünk,
és úgy t nt, hogy ennyi fánkkal nem bírunk el. De
a folyamatos munkában az étvágy is egyre n tt.
Aki már elfáradt a konyhában, az a
könyvtárszobában pihenhette ki magát, ahol a két
Edit néni különféle kézm ves munkákat készített
a gyerekekkel.

***
Szerkeszt i üzenet
Köszönjük, hogy olvasóink közül egyre többen
hozzájárulnak lapunk tartalmának gazdagabbá,
színesebbé tételéhez. Továbbra is várjuk írásaikat és
észrevételeiket lapunkkal kapcsolatban.
A következ szám terveink szerint július végén
jelenik meg. Kérjük, hogy a közlésre szánt írásaikat
július 15 -ig juttassák el a szerkeszt k részére.

Egy igazán ritka eseményre szeretnék
emlékezni az alábbiakban. Amint tapasztaljuk saját
életünkben, egy-egy ország életében mindig
meghatározó az azt vezet személyek elkötelezettsége,
munkája. Mindaz az ötlet és igyekezet, mellyel a
rábízottak jöv jét és boldogulását igyekeznek
szolgálni. Ugyanígy van ez egy egyházközség életében
is, hiszen az egyházközséget nem egy személyben,
saját képességeire és ötleteire alapozva vezeti a
plébános, hanem munkatársakat, segít ket remélve
munkájához, az segítségükkel szolgálja a híveket. Ez
a megbízatás azonban a segít knek, meghatározott
id re szól. Rendjén is van ez. Hiszen az öt esztend
alatt, mint egyházközségi képvisel k lehet ségük
adódik arra, hogy munkájukkal segítsék az
egyházközség életének fejl dését. Az elmúlt öt évben a
most
leköszön
képvisel testület
is
így
tevékenykedett.
A mostani választások és az új testület
felállítása kapcsán, ezúton szeretném megköszönni az
eddigi testületi tagok önzetlen segítségét. Nehéz lenne
maradéktalanul felsorolni, hogy egy fél évtizedbe
mennyi esemény, érdekesnek, sokszor nehéznek t n
feladat fér el. De nem is ez a lényeg. Sokkal inkább az,
hogy mindezt Istenért, az egyházért, a hívekért tették.
Éppen ezért különös tisztelettel és szeretettel kívánok
köszönetet mondani azoknak, akik a piroskavárosi
egyházközségi képvisel testületnek tagjai voltak. Az
elmúlt öt év három lelkipásztorának munkáját
segítették. Köszönöm az ötleteket, a mellettünk állást,
a sok-sok fizikai és szellemi munkát, a lelki hátteret,
mellyel egy-egy kezdeményezés sikerét támogatták.
Köszönet azért, hogy az egyházközség jelenét szeretve,
múltját ápolva, jöv jéért aggódtak. „Amit egynek
tesztek a legkisebbek közül is, nekem teszitek!” –
mondja Jézus. Kívánom, hogy az egyházközségért tett
valamennyi fáradozásuk százszoros áldásként szálljon
vissza életükre. Köszönöm munkájukat, igyekezetüket.
S most Isten áldását kérem az új testület munkájára is.
Segítsen minket, hogy új ötletekkel, felismerve az id k
jeleit, tudjunk az és népe szolgálatára lenni.
Janes Zoltán plébános

***
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