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Egy csendes éjszaka 
 
Jézus születése egy nagyon csendes éjszakán 
történt, ahogy a német ének is szépen kifejezi. 
Valójában nem is történhetett másképp, hisz a 
Szent Család úton volt, nem fogadta be senki, 
és kénytelen volt egy istállóba menekülni, a 
mező közepén, ahol világra jött a várva várt 
Messiás, Megváltó. 
 

 
 

Egy gyermek születése csendre 
kényszeríti az embert, olyan mélységes 
csendre, amely lehetőséget ad az ember 
számára, hogy megértse az üzenetet, hogy 
átélhesse az örömet, amely az üzenetből ered. 
Az igazi örömöket pedig csak csendben tudjuk 
átélni, amikor elgondolkodunk, vagy 
felidézzük a történések tartalmát. Csak 
csendben tudunk figyelni a tartalomra és 
örvendeni. 

A betlehemi jászolnál először csak Mária 
és József lehetett ott, szerényen, hittel várva az 
isteni üzenetet. Majd megjelentek az állatok, 
valószínű a gyermek sírását hallva. Ez is 
üzenet volt, amelyet ezek az élőlények 
meghallottak, mert csend uralkodott az éjjelen. 

Annyi üzenetet kapunk a mai világban. 
Naponta több e-mail, SMS, levél, amit talán el 
se olvasunk, mert már a következő feladatra 
gondolunk, és szeretnénk haladni a 
munkánkkal. Nem biztos, hogy minden üzenet 
fontos, ezért kitöröljük, és az un. kukába 
dobjuk, majd a kukát kiürítjük. A nappali zaj, 
a mindennapi élet gondjai, ilyen fajta üzenet-
áradatot jelenthet mindannyiunk számára, az 
éjszakai csend pedig tisztán adja át a fontos 
üzenetet. 

A betlehemi csend ma is hallatja magát, 
és az egész világra eljut a szeretet üzenete, 
beépül az emberek szívébe, és gyümölcsözővé 
válik, hogy öröm fakadjon az egész emberiség 
számára. A Gyermek sírására felfigyeltek az 
állatok, a pásztoroknak pedig Angyalok 
hirdették a Megváltó születését. Úgy tűnik, 
hogy akik nem hallják a Gyermek sírását, 
azokhoz Isten Angyalokat küld, hogy tudassa 
velük a Messiás születését, a szeretet üzenetét. 

Isten tudta, miért a csendes éjszakát 
jelölte ki Fia világrajövetelére. Őrizzük meg 
szívünkben ezt az éjszakai csendes érzést, 
hogy újra és újra felragyogjon a betlehemi 
fényesség. 

Áldott ünnepeket kívánok a kedves 
olvasóknak!                   Topsi Bálint, plébános 
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Lelkipásztori bemutatkozások 
 

Régi vágya teljesült a Szent József templom hívő 
közösségének, sok év után ismét helyben lakó 
lelkipásztorok látják el a papi szolgálatot a 
plébánián. Topsi Bálint plébános urat és Arany 
Gábor káplán atyát az augusztus 24-i, vasárnapi 
szentmisén üdvözölte nagy szeretettel Dékány 
István egyházközségi elnök és Szivák Györgyné, a 
Jézus Szíve Imacsoport vezetője. Megkértük az 
atyákat, hogy pár sorban mutatkozzanak be 
olvasóinknak. 

 
Topsi Bálint plébános bemutatkozása 
 

 
 

Szeretettel köszöntöm a csongrádiakat! 
Papi jelmondatommal szeretném kezdeni ezt 

a rövid bemutatkozást, amelyet János 
evangéliumából választottam 10 évvel ezelőtt, 
amikor pappá szentelt Gyulay Endre 
megyéspüspök. „Uram, te mindent tudsz, azt is 
tudod, hogy szeretlek!” (Jn 21,17). Ezzel a Péteri 
gondolattal indultam el papi utamon, és első 
állomásom Csongrád volt, 2004-ben, amikor 
káplánként Zsótér atya mellett teljesítettem 
szolgálatot, élvezve a kedves csongrádiak 
szeretetét, jóságát. 

1977-ben születtem Bákóban, egy csángó 
településen, Klézsén nevelkedtem szüleim 
házában 5 testvéremmel együtt, szeretetben, 
egyszerűségben. Általános iskolai éveimet 
szülőfalumban töltöttem, majd egy ferences 
gimnáziumban, 2 év után pedig a temesvári Szent 
Gellért Gimnáziumban végeztem középiskolai 
tanulmányaimat, ahol érettségit szereztem. 1996-
ban a gyulafehérvári SIS szemináriumba kerültem, 
ahol 3 éven keresztül a teológiát megalapozó 
filozófiai tanulmányokat sajátítottam el, majd 
2000-ben Szegedre jöttem, ahol elvégeztem a 
teológiát, és így 2004. június 12-én Gyulay Endre 
püspök úr pappá szentelt. 

Pappá szentelésem után az első dispozíció 
Röszkére szólt, mivel az ottani plébános már idős 
volt és nehezen boldogult, de oda már nem 
jutottam el, hiszen egy hét alatt változtak az 
események, és a püspök úr úgy döntött, hogy 
Csongrádra helyez, Zsótér atya mellé. Egy szép 
kápláni év után Gyulára kerültem, majd szintén 
egy év szolgálat után első önálló helyemre, Elekre, 
ahol három évig voltam plébános. 2009-ben Kiss-
Rigó László püspök úr Szentesre helyezett, ahol 5 
csodálatos évet tölthettem. Ez idő alatt 
lehetőségem volt sok elképzelést megvalósítani, 
építkezni, és lelkiekben épülni, valamint munkám 
mellett elvégezni a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen a Kánonjogi Posztgraduális képzést. 
2014-ben kért meg a püspök úr arra, hogy 
vállaljam el a Csongrádi szolgálatot, ezzel nehéz 
döntés elé állítva. 

Minden városban, vagy kisebb településen, 
ahol szolgáltam jó emberekkel találkoztam, és 
igyekeztem mindig szem előtt tartani a közös célt, 
mindannyiunk üdvösségét. Ezt a munkát 
szeretném folytatni remélve a jó emberek 
bizalmát, együttműködését, és nem utolsó sorban 
Isten gyümölcsöző kegyelmét! 

Kívánok a kedves csongrádiaknak áldott 
karácsonyi ünnepeket, és kegyelmekben gazdag új 
esztendőt!                                             Topsi Bálint 
 

 
 

Arany Gábor káplán bemutatkozása 
 

 
 

Kedves csongrádiak! 
Arany Gábor vagyok. 1968. június 9-én születtem 
Hódmezővásárhelyen, munkásszülők második 
gyermekeként. Az általános és középiskola 
elvégzése után azonnal munkába álltam, és 23 
évet dolgoztam három különböző munkahelyen. 
Ez alatt összesen négy szakmát tanultam ki. 24 
éves koromban keresztelkedtem meg, közvetlenül 
az egyéves sorkatonai szolgálat letelte után. 
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Megtérésem után folyamatosan éreztem a Jó 
Isten hívását, de csak lassan tisztázódott bennem, 
hogy ez az isteni hívás, hivatás az áldozópapságot 
jelenti. 2008-ban jelentkeztem Szent Domonkos 
szerzetesrendjébe, ahol közel két évet töltöttem el, 
zömében Sopronban. Nagyon fontos állomásnak 
tartom ezt a hitben, a hivatásban való 
megerősödés, valamint a közösségi élet 
begyakorlása szempontjából. 

Visszatérve Hódmezővásárhelyre, 2010 
szeptemberében azonnal jelentkeztem a szegedi 
Szent Gellért Szemináriumba, ahová mindjárt 
felvételt is nyertem. Összesen négy évet töltöttem 
el ebben a papnevelő intézetben, amely számomra 
szinte csak egy pillanatnak tűnt. Így van ez, ha az 
ember nagy örömmel és lelkesedéssel veti bele 
magát a tartalmas és sokrétű munkába. 

Minden közösség csak akkor működhet jól, 
ha a tagok nem csak önmagukra figyelnek, hanem 
legalább annyira egymásra is. Csak egymást 
segítve, támogatva lehet látványos és előremutató 
eredményt elérni. A krisztusi úton való együtt 
haladás megköveteli, hogy mindenkor tisztelettel 
és szeretettel forduljunk egymás felé úgy, ahogyan 
tette ezt maga Jézus Krisztus is, valamint a 
nyomában járó apostolok. Az emberi felfogás és 
gondolkozás ugyan lehet különböző, de az Istentől 
ajándékba kapott hit, remény és szeretet soha, 
mert ezek olyan egyedülálló erények, amelyek 
Istennel és egymással kapcsolnak egy és örök 
közösségbe. 

Csongrádi itt tartózkodásom alatt, saját 
személyemmel szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy 
ne az ellentét, hanem az egység szelleme 
kerekedjen felül, amely csak úgy lehetséges, ha 
mindannyian Isten segítségét és kegyelmét kérve, 
valamint együtt munkálkodva: napról-napra 
növekedünk a hitben, erősödünk a reményben és 
tökéletesedünk a szeretetben. 

 

 
 

Lelkigyakorlat: „Békesség a földön 
a jóakaratú embereknek.” 
 

Köllő Sándor atya, a szegedi Dóm káplánja tartott 
kétnapos lelkigyakorlatot templomunkban 
december 19-én és 20-án az esti szentmisék 
keretében. Felidézzük néhány szép gondolatát: 

Első nap: „Nem sok idő választ el 
bennünket karácsony ünnepétől. Az advent szó a 
várakozás mellett ünnepélyes megérkezést is 
jelent. Mi emberek, ha valakinek a megérkezésére 
várunk, akkor erre felkészülünk. Igyekezünk, 
hogy elkészüljünk az ünnepi étellel, kitakarítjuk a 
lakást, sőt még ajándékot is tartogatunk neki 
meglepetésként. Mennyivel inkább érvényes ez, 

ha maga a vendég nem más, mint az Isten. Mi az 
az ajándék, amit Jézus 2000 év óta a mi 
karácsonyfánk alá tesz, és ezt hogyan tudjuk 
viszonozni? Ez az ajándék a béke, melynek sok 
összetevője van. Az első a teljesség, a második a 
zavartalanság, a harmadik pedig az, hogy meg 
kell  dolgoznunk  érte,  hogy  a  miénk  legyen.    
A miénk akkor lesz, ha küzdünk érte, akkor 
kapjuk meg Istentől ajándékba, mint érdemet adja 
nekünk. A szentírás szerint a békétlenségnek a 
forrása, hogy az ember szembehelyezkedik az 
Istennel. Onnan ered minden félelem, zavar, 
nyugtalanság, ellenségeskedés. Ezért Istenhez kell 
visszatérnünk teljesen. Naponta tenni kell érte 
legalább annyit, hogy imádkozunk. Ha sikerül ezt 
a pár napot még lelkileg tartalommal 
megtöltenünk, ha szívünket, lelkünket ünneplőbe 
tudjuk öltöztetni, akkor Jézus karácsonykor 
felragyogó  békéjét,  örömét  megtapasztalhatjuk.  
S nem csak karácsonykor, hanem egész 
életünkben, ha a béke útján járunk.” 
 

 
 

Második nap: „Mit is jelent az ünnep, és mi 
a karácsonynak az igazi tartalma, lényege? 
Amikor ünnepre gondolunk, azt kellene éreznünk, 
hogy Isten karjába vesz bennünket, fölemel a 
földről, kisimítja az arcunkról a ráncokat. A 
karácsony ünnepe beavat bennünket az isteni 
titokba. Ez nem más, mint hogy én, mint ember 
megajándékozott lény vagyok. Az ajándékozó és 
ajándék maga az Isten, aki törékeny 
kisgyermekként jött közénk. Amikor 
megajándékozzuk egymást, tudatosítani kell 
magunkban, hogy csakis Jézus születésének van 
köze a karácsonyhoz. E nélkül értelmét veszti 
minden bevásárlás és ünnepi készülődés. Adjunk 
helyet Istennek a mi szívünkben, családunkban, 
közösségeinkben, és ne csak karácsonykor, hanem 
életünk minden napján. Ezekkel a gondolatokkal 
kívánok áldott, békés karácsonyt, és kívánom, 
hogy karácsonykor megtapasztaljuk mindazt, amit 
Isten Jézusban nekünk adott, az ő békéjét, 
szeretetét és gondoskodását. Ámen”               TNM 
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Kettős szentté avatás a Vatikánban 
 

A 2014-es év legkiemelkedőbb egyházi eseménye 
XXIII. János és II. János Pál pápák szentté 
avatása volt. 
 

A szertartást április 27-én, vasárnap Ferenc pápa 
vezette a római Szent Péter téren, közel egymillió 
zarándok előtt. Szentbeszédében méltatta a két 
egykori egyházfő érdemeit: mindketten sokat 
tettek a békéért és az emberek jólétéért. 
 

 
 

Az olasz Angelo Roncallit (1881-1963), aki 
XXIII. János néven állt az egyház élén, 77 éves 
korában választották pápává. Tevékenységének 
kevesebb, mint öt éves időtartama alatt tudott 
maradandót alkotni: összehívta a II. Vatikáni 
Zsinatot, amelynek feladata az egyház reformja, 
valamint a többi keresztény felekezettel és a nem 
hívő világgal való viszonyának rendezése volt. 
Ezzel új korszakot nyitott a katolikus egyház 
történelmében. Minden idők legnépszerűbb pápája 
volt, az emberek a „jó pápa”-ként emlegették 
egyszerűségének, közvetlenségének és szeretetteli 
magatartásának köszönhetően. 

A lengyel származású Karol Wojtyla (1920-
2005), a néhai II. János Pál pápa 1978-tól haláláig 
tartó pápaságát végigkísérte a népek és vallások 
közti egyetértés elősegítése. Ennek jegyében 
bocsánatot kért a katolikus egyház múltbéli 
bűneiért, szót emelt az emberi jogokért, 
megreformálta a kánonjogot. A béke híve volt, 
többször felemelte szavát a háborúk ellen. „Utazó 
pápának” is hívták, hiszen több mint száz utazást 
tett külföldre. Hazánkban két alkalommal, 1991-
ben és 1996-ban járt. 

Jelen volt az eseményen a nyugalmazott 
pápa, XVI. Benedek is, aki tavaly idős korára és 
megromlott egészségére hivatkozva lemondott az 
egyház irányításáról. Kivételes pillanat volt, 
amikor Ferenc pápa és elődje átölelte egymást, 
majd közösen imádkoztak. 

Adventi készülődés 
 

Gyertyagyújtással vette kezdetét a négy hétig tartó 
adventi ünnepkör templomunkban. A december 
első vasárnapján tartott szentmise – melyet Arany 
Gábor káplán atya celebrált – hittanos gyermekek 
szereplésével kezdődött, majd az adventi koszorún 
elhelyezett egyik lila gyertya meggyújtásával 
folytatódott. A szentmise végén a templom előtti 
hatalmas adventi koszorún is fellobbant a fény. 
A következő héttől megkezdődtek a hajnali misék, 
hétfőtől csütörtökig, reggel 7 órakor. 
 

 
 
A karácsony előtti időszakban a kisebb és 
nagyobb közösségek egyaránt készültek az 
ünnepre. Plébániánk Karitásza több hét óta ruhát 
oszt a rászorulók részére, szerdán délutánonként. 
A plébánián tartós élelmiszert gyűjtöttek a helyi 
Karitász támogatottjainak. 
 
 
A Ferences Hagyományokért Egyesület tagjai a 
templom előtt forró teával és zsíros kenyérrel 
kínálták a járókelőket december 11-én és 18-án 
délután. A gyermekeket egy-egy szaloncukorral is 
megajándékozták. 
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A hittanosokat november 29-én, szombaton 
délelőtt hangulatos program várta a kolostor 
épületében. A foglalkozások három helyszínen 
zajlottak. A könyvtárban karácsonyfadíszeket, 
kopogtatókat és igekártyákat, a nagy közösségi 
teremben adventi koszorúkat és asztali díszeket 
készítettek. A konyhában gyümölcsöket aszaltak 
és téli csemegéket sütöttek a forró tea mellé. 
Ezeken kívül különféle közösségi játékokat is 
kipróbálhatott a sok gyermek. 
 

 
 
Városunk főterén is felállították az adventi 
koszorút. A gyertyákat vasárnap délutánonként a 
város vezető személyiségei gyújtották meg, az 
ünnepi műsort az egyes általános iskolák diákjai 
adták. A negyedik vasárnapon – december 21-én 
17 órakor - Topsi Bálint atya, templomunk 
plébánosa mondta az ünnepi köszöntőt, és 
lobbantotta lángra a koszorú utolsó gyertyáját. 

 

 
 

Gondolatok 
 

Ha egy katedrális üvegablakát – amelyeket 
Bibliából vett jelenetek díszítenek - kívülről 
nézzük, nem látunk mást, csupán sok kis darab 
üveget, amelyet ólomcsíkok tartanak össze. De ha 
belépünk a templomba és belülről nézzük 
ugyanezt az üvegablakot a fénnyel szemben (a hit 
fényével szemben!), akkor színek, képek, formák 
látványa tárul elénk. Az egyház szépsége is ilyen: 
aki éli az egyház titkát az megérti és látja a 
dolgok, szándékok és misztériumok teljes 
harmóniáját, bár jelen van benne minden emberi 
árnyék. De aki kívülről nézi, nem ért meg semmit. 
Csak az üvegablak sötét oldalát látja az 
egyházban: bűnöket, ellentmondásokat, politikát, 
vagy legfeljebb kultúrát és esztétikát. 

(Raniero Cantalamessa OFMCap) 

Megszentelt élet éve 
 

November végén, advent első vasárnapjával egy 
időben Ferenc pápa hivatalosan megnyitotta a 
megszentelt élet évét, amelyet szerzetesek éve 
elnevezéssel is használunk. 
Hazánkban jelenleg 24 férfi szerzetesrend, 47 női 
szerzetesrend, emellett 22 egyéb „megszentelt 
életet élő” társaság és társulás működik, amelyek 
több országos, egyházmegyei és rendi, regionális 
szintű programmal, projekttel készülnek. 

A szerzetesek ezeken a programokon 
keresztül szeretnék egymást jobban megismerni, 
együttműködni, ugyanakkor a társadalom felé is 
nyitni: megmutatni, hogy mennyire eleven 
kapcsolatban állnak a szociális és egyéb 
gondokkal élő emberekkel. Széles a lelki 
programok palettája, lesznek lelkigyakorlatok, 
imavirrasztások, zarándoklatok. Készülnek 
előadásokkal, konferenciákkal, találkozókkal. 
A szervezők külön honlapot indítottak 
(www.szerzetesek.hu), melyen folyamatosan 
tájékoztatnak az országszerte várható 
rendezvényekről, és betekintést nyújtanak a 
vatikáni eseményekbe. 

A 2015-ös évben fontos évfordulót fog 
ünnepelni a magyarországi szerzetesség: 
újraindulásának 25 évfordulóját. A rendszerváltás 
után a meglévő rendek külső korlátozás nélkül 
tevékenykedhettek, a feloszlatott szerzetesrendek 
pedig újra, nyíltan működhettek. 
 

 
 

A tematikus év logóján egy galamb gömbre épülő 
poliédert tart a szárnyán, miközben a vízre 
ereszkedik; a vízből három csillag emelkedik ki, 
amelyeket a másik szárnyával őriz. Az olasz 
festőnő által készített kép szimbólumokon 
keresztül jeleníti meg a megszentelt élet 
alapértékeit. 
A megszentelt élet éve 2016. február 2-án 
fejeződik be. 

Az oldalakat összeállította: 
Túriné Nádudvari Mária 
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Szoborszentelés – és előzményei 
 

Lélekmelengető esemény részesei lehettek azok, 
akik a csípős, hideg idővel nem törődve részt 
vettek október 25-én délelőtt a szoborszenteléssel 
egybekötött szabadtéri szentmisén. A szőlők 
közötti Mária úton lévő, gyönyörűen felújított 
szoborcsoportot, mely a Szent Családot ábrázolja, 
valamint a mellette álló haranglábat Topsi Bálint 
plébános szentelte fel. A szobor és felújításának 
történetét Felföldi Miklós ismertette, majd 
megköszönte a munkákban résztvevők és az 
adományozók segítségét. Beszédéből a 
következőkben közlünk részleteket: 
…Plébániánk lapja, a Harang-Szó című újság több 
részes sorozatban adta közre a város és környékén 
található kereszteknek és szentek szobrainak a 
bemutatását. Az itt látható szoborcsoportról a 
2010. évi 4. számban emlékeztünk meg. 
 

 
 
„A Budai Nagy Antal utca végén lévő Kőkereszttől 
tovább haladva, a jobbra lévő, mostanra aszfalttal 
borított dűlő út végén található a szobor és a 
harang. A mára már sok elhagyott, gazdátlan 
parcella között az útkereszteződés bal oldalán 
árválkodik a gazzal benőtt, felújításra váró szobor 
és a rozsdás harangláb a néma haranggal. A 
szobor előtt, kidőlve ugyan, de még látható a 
kovácsoltvas kerítés egy darabja. A téglalábazat 
lépcsőjét suhák feszítik, az azt borító bádog 
lemezek már nem védenek a csapadéktól.” 

Visszatérve eredeti gondolatomhoz, hogy 
írásainkban, terjedelemtől függően 2-3 szobor, 
vagy kereszt leírása jelent meg a 2011 karácsonyi 
számáig. Attól kezdve a gárda néma maradt. 
Közben sajnos a lapszerkesztők „motorja”, Fekete 
Imre főszerkesztő 2011. augusztus 12-én örökre 
elment, 57 évesen. Az élet azonban nem áll meg, 
még ha fájó is az elmúlás. Az élőknek mozogni 
kell, … kell mert a meglévő dolgokat karban kell 
tartani. 

Még 2009-ben Révész József kerékpáros 
keresztútjárást szervezett. Ezen 42-en vettünk 
részt, gyerekek és felnőttek egyaránt, Péntek Zsolt 
káplán atyával együtt. Már akkor igen 
előrehaladott, omladozó állapotot tapasztaltunk e 
szoborcsoportnál és más kereszteknél. A környék 
gazdátlanságról árulkodott. 

Most rátérek  a  szoborcsoport  leírására.  A 
korabeli Tiszavidék című újság 1899. augusztus 2-
án írta: „Sági Péter szőlős gazda és hitvese 200 
forintnyi költséggel új Mária szobrot készíttetett 
sóskúti kőből a Jótanácsadó Boldogasszony 
tiszteletére. A szobor felállítása – melyet 
Budapesten a Gerenday cég készített – a nevezett 
gazdának az ibolyási oldalon lévő szőlőjében múlt 
héten történt meg. A szoborcsoport Máriát és 
Szent Józsefet ábrázolja. Mária a kis Jézust tartja 
a bal karján, a fején korona, a jobb kezében 
megrongálódott  vaspálca,  feltehetően  jogar.      
A felavatást Hegyi Antal plébános végezte”. 

Még 2012 őszén történt: A Csongrádi 
Katolikus Ifjak (CSOKI) - élükön Fabisz Ákos 
káplán atyával - felvállalták, hogy a szobrot 
rendbe teszik. El is végezték a festést, de sajnos 
egy hirtelen jött fagy a festéket tönkre tette, így a 
munkájuk kárba veszett. 

A jelen: 115 évvel a szobor felállítása és 
négy évvel a Harang-Szó cikkének megjelenése 
után egy család elhatározta, hogy rendbe teszik a 
környéket, hogy „emberibb” kinézete legyen 
ennek a gyönyörű szoborcsoportnak. Ők Szabó 
László és családja. Mivel mindkét szülő az 
egészségügyben dolgozik, ők tudják csak igazán 
milyen egy „beavatkozás”, legyen az élő ember, 
vagy szoborcsoport. Én a kezdetekkor, a 
környezet rendbetételekor csatlakoztam hozzájuk, 
ekkor már láthatóvá váltak a súlyos 
elhanyagoltság nyomai. Munkánk közben egy 
szőlőbe tartó férfi felajánlott 2000 Ft-ot, ha rendbe 
tesszük a szobrot, legyen ez az induló alap.  

2014 kora tavaszán hárman felmértük, hogy 
az állag megóvása milyen munkákat igényel. 
Mivel a föníciaiak feltalálták azt a fránya pénzt, én 
felvállaltam, hogy a 2000 Ft-ot megsokszorozom. 
Az ismerős családokat felkerestem, hogy 
hozzájárulnak-e a felújításokhoz, mindenki az 
anyagi erejéhez mérten. A gyűjtés közepette volt, 
aki nem pénzt adott, hanem a munkáját, illetve 
anyaggal támogatott bennünket: A festéket a 
kerítéshez Pozsár Klára, a lemezmunkához az 
anyagot Máté József, a betonozási anyagot Palásti 
Róbert adta. A fuvart Hekkel Zoltán viselte, az 
áramot Tóth László biztosította, a töltéshez a 
földet Maszlag János hozta. A két virágvázát id. 
Fássy István, a gránit táblát, felirattal ifj. Fássy 
István adta.  
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A cement pótlását Koncz József biztosította. A 
szentmise hangtechnikája ifj. Szabó László 
munkája. Egyébként 61 fő ajánlott fel pénzt. 
Mivel sokan csak úgy adtak, hogy a nevük nem 
lesz megemlítve, így itt nem sorolom fel a 
személyeket és az összeget. 

Ténykedésem, hála Istennek eredményes 
volt, így elindulhatott a munka. Először is a 
kerítés készült el a megmaradt darab alapján 
eredeti formára, mely Bálint József keze munkája. 
A kőműves munka Csík József nevéhez fűződik. 
A lépcső a teljes szétszedés és a kelések 
eltávolítása után újra lett rakva. Az egész talapzat 
a szobor aljáig ki lett fugázva. A hiányzó 
idomtéglák betonnal lettek pótolva. Ezek után a 
bádogos Máté József a lemezelést végezte a saját 
anyagával. Neki köszönhetjük egyébként 
templomablakaink könyöklőjének lemezelését is. 
A két szobrot a kis Jézussal egyetemben Tari 
Tibor tette rendbe, majd kétszeri festését is ő 
végezte, szintén adományként. A lemezborítás, a 
harangláb és a tégla lábazat festése az elindító két 
család munkájának az eredménye. 

Ha már a haranglábat is megemlítettem, a 
levéltári irat szerint egy harangot a szobor az 
elkészítése után már kapott. „A szőlők között a 
Sági Péter szőlőjében épült új Mária szobor mellé 
özv. Ornyik Jánosné és családja 55 kg-os új 
harangot készíttetett, vasállványon, mint egy 200 
Ft-nyi költséggel. A harangot Hónig Frigyes aradi 
harangöntő készítette és e hét folyamán fogja 
útnak indítani magát a harangot Vácra, ahol fel 
fogják szentelni, állványát pedig Csongrádra. 
Felállítása azonban az előre haladott tél miatt 
hihetőleg tavaszra marad. Ez már az ötödik új 
harang, mely 1891-óta Csongrádra szállíttatik.” 
Sajnos a harangot „besorozták” az első 
világháború alatt, ezt a jelenlegit később 
készíttették. Feliratának szövege: „Ezen harangot 
a segítő Szent Szűz és Szent József tiszteletére 
öntette özv. Sági Péterné szül. Morzsik Rozália az 
Úrnak 1927. esztendejében. Öntötte Szlezák 
László harangöntő Budapesten.” 

2014. október 4. szombat. Elhatároztuk, 
hogy mivel minden munkát elvégeztünk, így 
befejezésül a kerítés oszlopait is befogatva 60 cm 
szélesen körbe betonozzuk, hogy a tégla alapzat is 
meg legyen támasztva a későbbi kimozgósodástól. 
Reggel esett az eső, így csak 9 óra felé tudunk 
elindulni, amikor elállt. A megbeszélt 8 fő mind 
jelen volt: Dékány István, Szabó László, Bálint 
József, Pap Imre, Németh Róbert, Tánczos János, 
id. Lévai István, Felföldi Miklós. Később 
gyönyörű szép időt fogtunk ki. Délután egy óra 

felé, hogy ne kelljen abbahagyni a munkát 
ebédelés végett, Szabóné Klári és leánya kis Klári 
ebédet hozott meglepetésként. A lenyomatást 
biztosító borral Tánczos János kínált meg 
bennünket. Olyan szépen és jól haladtunk, hogy a 
harang lábazatát is kitisztítottuk és lebetonoztuk. 
Este hat óra körül végeztünk mindennel, rendbe 
tettük a környéket, csak a hozott föld nem lett 
elterítve. Még egy kerékvetőt is leállítottunk 
használt traktor gumiból. Jóéjszakát kívánva, kissé 
elfáradva elindultunk haza. Este nyolc óra felé 
volt annyi eső, hogy a harangot borító lemezről 
lecsorgó víznek nyoma maradt a betonon. Másnap 
a zsaluanyag felszedése után rendbe tettük a 
környéket, fűmaggal bevetettük és a szobor mögé 
virágot ültettünk. Ezennel befejeződött a 
szoborcsoport teljes körű felújítása. 
 

 
 

Plébános úr az alábbi szövegű meghívót és egyben 
köszönő levelet küldte a felújítási munkákban 
segítőknek: „Tisztelt Adományozó! Ez úton 
mondunk köszönetet a Mária-úti szoborcsoport 
felújításához nyújtott anyagi segítségéért. 
Tájékoztatjuk, hogy október 25-én 10 órakor mise 
keretében történik a felszentelés, melyre szeretettel 
meghívjuk. Tisztelettel: Topsi Bálint plébános.” 
A jelzett időpontban plébános úr szabadtéri 
szentmise keretében felszentelte a felújított 
szobrot. „Úgy dolgozzál, mintha örökké élnél, úgy 
imádkozzál, mintha rögtön meghalnál”. 

Felföldi Miklós 
Utóirat: Utoljára, de nem utolsó sorban köszönet 
Murányi László képviselő úrnak, hogy 
közreműködése által megjelent az ünnepségen a 
helyi TV, továbbá a Délmagyarország napilap 
képviselője, aki bemutatta egy cikk útján, képpel 
ellátva ezt a szoborcsoportot. A Csongrádi Hírek 
lapjában pedig Túriné Nádudvari Mária számolt 
be röviden az eseményről. 

Köszönettel: a lebonyolító két család 
Felföldi Miklós és Szabó László 
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Ferences esték 
 

A Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 
által rendezett „Ferences esték” programsorozat 
három előadásáról számolunk be a következőkben. 
 

Élet az élet, éljed! 
 

"Nem vagyok teológus, csak egyszerű hívő, mint 
bárki más. Nem tanítani akarok, mert nem tudok 
többet másoknál. A hétköznapokból merítem 
azokat a gondolatokat, amelyek másokban is jelen 
vannak, csak talán nem öntötték szavakba, nem 
olvasztották versbe, nem álltak meg egy-egy 
életállomásnál. Élet az élet, éljed! Élni kell, nem 
csak létezni." 
 

 
 

A fent idézett gondolatokkal kezdte előadását 
Szilágyi Edit, a vajdasági Keresztény Értelmiségi 
Kör alelnöke november 11-én este, a Szent József 
plébánián. Végigkísért bennünket egy elképzelt 
életúton, ahol magunkra, vagy ismerős helyzetekre 
találhattunk. Szólt a szeretet fontosságáról, a 
boldogságkeresésről, az élet szépségeinek 
felismeréséről, a megbocsátásról, a magányról, az 
öregedés és az elmúlás fájdalmairól. 

Néhány gondolatát idézzük: „Az élet titok, 
az élet jutalom, az élet – egyetlen esély! Meg kell 
élni minden pillanatát. Tisztességgel, emelt fővel. 
Hogy a pillanatok összessége mennyi és milyen 
lesz, sokban függ Istenhez való kapcsolódásunktól. 
Egyet biztosan tudunk, meghallgat, szeret, 
elfogad, mutatja az utat. Nekünk csak követnünk 
kell. Az élet nem fényes papírba csomagolt, 
masnival átkötött ajándék, és nem mindig vesz 
bennünket körül rózsaszínű felhő, nem feltétlenül 
kísér bennünket örömóda. A megpróbáltatások 
próbatételek, amelyek által erősebbek leszünk, 
vagy valamit megértünk. A bánatunk nem csak a 
miénk, megoszlik, ahogyan az örömünk is, ha 
engedjük. Ha mélyen belegondolunk, és néha a 
múltat elemezzük, érezzük, hogy Isten bennünket, 
híveket, mindig a tenyerén hordozott. A lét és a hit 

összetartozik. Soha nem szabad feladni. Ahogy 
Csaba testvér mondta: Tudnod kell, hogy sok-sok 
vázlat után születik meg a remekmű. Ne add fel! 
Egy életed van, egyetlen dobás. Nem érdemes 
kishitűen, félszegen egy helyben topogni, vagy 
duzzogva félreülni. Tudj kacagni saját 
kudarcaidon, és kezdd elölről…” 

Előadását a következőkkel fejezte be: 
„Mindenki viszi a saját keresztjét, melynek hossza 
és súlya azonos, de könnyebben viselhető azé, aki 
hittel jár Istennek tetsző utakon, és így éli meg 
élete minden állomását. A kereszt súlya nehéznek 
tűnhet, de mindig erőnkhöz szabott.” 
Igazi lelki felüdülést nyújtó este részesei 
lehettünk, köszönjük! 

 

 
 

Orvosi előadás 
 

A szív- és érrendszeri rizikófaktorokról tartott 
tájékoztatást Dr. Závogyi Zsuzsanna háziorvos 
október 14-én este a Plébánia könyvtárában. 
A téma nagyon sok embert érint és érdekel. A 
doktornő mindenki számára érthető módon, 
szemléletesen ismertette a népbetegségnek 
számító szív- és érrendszeri betegségek 
kialakulásának okai, tünetei, kockázatai mellett a 
megelőzés módjait. A már kialakult érelváltozások 
ugyanis nehezen kezelhetőek, ezért nagy 
jelentőségű a megelőzés, a rizikófaktorok ismerete 
és kiküszöbölése. 
 

 
 

Mi magunk sokat tehetünk annak érdekében, 
hogy csökkentsük a betegség kialakulásának 
kockázatát (a dohányzás elhagyása, rendszeres 
mozgás, só- és zsírszegény táplálkozás, sok 
zöldség és gyümölcs fogyasztása, az elhízás és a 
stressz kerülése, a magas vérnyomás, a magas 
koleszterinszint és a cukorbetegség kezelése stb.) 
A doktornő válaszolt még a hallgatókat érintő sok-
sok kérdésre, majd súly-, vérnyomás- és 
vércukorszint mérésre, valamint testtömeg- index 
számítására volt lehetőség. 
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A Teremtő dicsérete 
 

November 22-én, a szombat esti szentmisét 
követően a Csongrádi Versmondók Körének tagjai 
verses-zenés összeállítással ajándékozták meg a 
templomban jelenlévőket. 
 

 
 

"A Teremtő dicsérete" című műsorban válogatást 
hallhattunk magyar költők Istenhez, Istenről írott 
legszebb műveiből Csák László, Pozsár Ferenc és 
Varga Nándor tolmácsolásában. Többek között 
Ady Endre, Reményik Sándor, Juhász Gyula, 
Berzsenyi Dániel, Hamvas Béla, Sík Sándor, Wass 
Albert gyönyörű versei hangzottak el, köztük a 
következő szép költemény is. 
 

Sík Sándor: Hiszek 
/részlet/ 

 
Hallják meg hívők és hitetlenek 

Élet-halálra szóló eskümet! 
A szív bősége zúg fel ajkamon, 

Az kényszerít a Krisztus vallanom. 
Hallják meg rokkant, vén aposztaták 

S a vétekben vajúdó új-világ, 
A forradalom, a vak Leviáthán, 

És hallja meg a settenkedő Sátán: 
Isten nevében vallomást teszek: 

Hiszek. 
 

Hiszek, és hitem súlyos és kemény. 
Nem tünde tan, nem pille vélemény. 

Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán: 
Igen és nem, kereken, magyarán. 
Semmi csűrés és semmi csavarás, 

Ínyeskedés és köntörfalazás: 
 

Hiszem és vallom, szeretem és élem, 
Amit az Egyház hinni ád elébem. 

Ebben a hitben élek és halok: 
Katolikus vagyok. 

Hiszek egy Istent, ki három személy, 
Az élő Istent, aki bennem él, 

S akiben élek, mozgok és vagyok, 
Kinek tenyerén megsimulhatok. 
Akinek rám is éber gondja van, 

És cselekszik bennem és általam. 
Aki mozdítja minden mozdulásom, 

S én jóban-rosszban boldogan imádom 
Intéző édes mély akaratát. 

Hiszek Istenben, hiszem az Atyát. 
 
Az est plébánosunk, Bálint atya köszönő szavaival 
zárult: "Szeretném megköszönni a szép előadást, 
és köszönöm a kedves testvéreknek, hogy eljöttek. 
A művészet valamilyen módon ki tudja fejezni a 
legfontosabb dolgokat, amelyek az életünkhöz 
tartoznak. Úgy érzem, hogy ezt az Isten és ember 
közötti kapcsolatot a ma hallott, előadott művek 
szépen kifejezték. Kívánom, hogy ezek a versek 
közelebb hozzanak bennünket egymáshoz, Istenhez 
és tanuljunk, épüljünk ezekből. Sokszor 
tapasztalhattuk azt, hogy ami nekünk nem sikerül, 
az Istennél nem lehetetlen. Köszönöm szépen 
mégegyszer, Isten fizesse meg! Szép esténk volt." 

 

 
 

Orgonaszentelés 
 

A Szent József plébánia hívei örömünnepre, 
orgonaszentelésre gyűltek össze december 14-én. 
 

 
 

Topsi Bálint plébános a fél 9-kor kezdődő 
szentmise keretében áldotta meg a Rieger-cég által 
1943-ban épített, felújított orgonát. A három hetes 
munka költségeit az egyházközség és Horváth-
Varga Sándor adománya fedezte. A szentmisét 
követően Nagy János orgonaművész, Andor Csilla 
énekművész és a Csongrádi Zenebarátok kórusa 
nagyon szép hangversenyt adtak. 
A templomba járó hívek ezután még 
bensőségesebben élhetik meg a hitüket, az orgona 
csodálatos hangja által.    Túriné Nádudvari Mária 
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Az év legfontosabb helyi eseményei 
 

A 2014-es esztendőben ez az egy lapszámunk 
jelenik meg, mely többnyire a negyedik negyedév 
történéseiről számol be részletesen. Mozgalmasan 
telt azonban az ezt megelőző időszak is 
egyházközségünkben, jelentős események és 
érdekes rendezvények sora követte egymást. 
Néhányról beszámolunk lapunk hasábjain. 
 

Ferences esték: Szentföldi úti beszámoló 
 

 
 

Köllő Sándor káplán atya tavaly ősszel - a Szeged-
Csanádi Egyházmegye által szervezett 
zarándokcsoport tagjaként - a Szentföldön járt. Úti 
élményeiről január 14-én este a Szent József 
plébánia könyvtárában tartott képes beszámolót a 
Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 
meghívására. A jó hangulatú előadást hallgatva és 
a képeket nézve a közönség is egy kicsit részese 
lehetett azoknak az élményeknek, amelyeket 
Sándor atya megélt a Bibliából ismert szent 
helyeken járva. 

 

 
 

Ferences este: Hátizsákkal Szt. Jakab útján 
 

 
 

Nem kisebb feladatra vállalkozott a csongrádi 
Tóthné Hajdú Edit, minthogy negyven nap alatt 
legyalogol nyolcszáz kilométert. 2013 
augusztusában a könyvelő iroda kényelmét 
húszkilós hátizsákra és túracipőre cserélve indult 

útnak, hogy végigjárja a spanyol El Camino, 
magyar nevén Szent Jakab zarándokutat. Ennek a 
negyven napnak a történetét mesélte el és mutatta 
be fotókon a hallgatóságnak február 26-án a Szent 
József plébánia zsúfolásig megtelt könyvtár-
termében. Előadónk elmondta, hogy felejthetetlen 
élmény volt számára az út, lelkileg feltöltődött, és 
a magányos gyaloglás során átértékelődött 
számára a dolgok fontossága. Az a közel ötven 
főnyi közönség, amely megjelent a Csongrádi 
Ferences Hagyományokért Egyesület által 
szervezett esten, nagyon jó érezte magát. Lehet, 
hogy valaki éppen az előadásnak köszönhetően 
gondolkodik el azon, hogy egyszer ő is elindul egy 
ilyen zarándokútra. 

 

 

 

Szent József templom búcsúünnepe 
 

 
 

Március 23-án délelőtt 10 órakor kezdődött az 
ünnepi szentmise, melynek szónoka Topsi Bálint 
szentesi plébános volt. Szentbeszédében Józsefre, 
a názáreti ácsmesterre, Mária jegyesére, a 
gyermek Jézus gondviselőjére emlékezett. Szólt 
arról, hogy az evangélium nagyon keveset említi 
Szent József személyét, aki hallgatag, engedelmes, 
háttérbe húzódó ember volt. Családját féltő 
gondoskodása azonban követendő példaként állhat 
a mai édesapák előtt. 
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Megmutatta, hogy mennyire fontos az apák 
szerepe és szeretete a család életében. A 
prédikáció után körmenet következett, majd 
visszatérve a templomba a himnuszok 
eléneklésével fejeződött be a búcsúi szentmise. 

 

 
 

Nagyböjti lelkigyakorlat 
 

Száva Szabolcs szentesi káplán atya tartott 
lelkigyakorlatot templomunkban április 12-én. 
Mondandóját Szűz Mária hét szenvedése köré 
építette, melyek a következők: Simeon 
jövendölése az éles tőrről, amely Mária lelkét 
fogja átjárni, a Szent Család menekülése 
Egyiptomba, a 12 éves Jézus keresése, találkozás a 
keresztvivő Jézussal, megfeszítés, levétel a 
keresztről és a sírba tétele. 
Ezek voltak Mária életnek legfájdalmasabb 
eseményei, hiszen mindenkinél jobban átélte szent 
Fia szenvedéseit, fájdalmait és keresztútját. 
"Milyen volt Mária lelkülete, és milyen a mai 
világ lelkülete?" Erről elmélkedett a 
lelkigyakorlatot vezető atya. 

 

 
 

Virágvasárnap 
 

 
 

Április 13-án, virágvasárnap Jézus Krisztus 
jeruzsálemi dicsőséges bevonulását ünnepeltük. 
Barkaszenteléssel kezdődött a szentmise, majd 
meghallgattuk az énekkar által előadott Passiót, 
Jézus szenvedéstörténetét is. Köllő Sándor káplán 
atya szentbeszédében hangsúlyozta, hogy a 
virágvasárnapi szertartás előkészít minket húsvét 
titkába való elmélyedésre, és a még teljesebb 
ünneplésre. 

 

 
 

Tanévnyitó szentmise 
 

Veni sancte szentmisét tartottak a Szent József 
templomban augusztus 31-én, délelőtt 10.00 órai 

kezdettel. A tanévnyitó misén a Nagy-
boldogasszony Általános Iskola pedagógusai, 
diákjai és azok szülei, nagyszülei vettek részt a 
Piroskavárosi Szent József és a Nagyboldog-
asszony templom híveivel közösen. A szentmisét 
Topsi Bálint plébános úr celebrálta a zsúfolásig 
megtelt templomban. A szertartást követően a 
parkban gólyalábas előadók közel háromnegyed 
órás meglepetés műsora várta a gyermekeket és az 
érdeklődő felnőtteket. 
 

 
 

 
 

Terményáldás 
 

Az előző évekhez hasonlóan az idén is hálát 
adtunk Istennek, hogy nemcsak lelki, hanem testi 
táplálékunkról is gondoskodik. A szeptember 7-i 
szentmisén Topsi Bálint plébános megáldotta a 
hívek által az oltár elé helyezett sokféle zöldséget, 
gyümölcsöt és egyéb terményt. 
 

 
 

Az oldalt összeállította: Túriné Nádudvari Mária 
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Képviselőtestületi gyűlés 
 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm hosszú 
hallgatás után a kedves templomba járó híveket és 
azokat is, akik „csak” olvassák a régi, „új Harang-
Szó” plébániai lapunkat. 

Topsi Bálint plébános atya levélben 
értesítést küldött az első egyháztanács gyűlésről, 
melyre augusztus 27-én került sor. Témák: 

Bemutatkozás: Az ima elmondása után 
mindenki – papok és a tagok – bemutatkoztunk 
röviden. Egyébként nagyon jól esett, hogy az 
időseket is meghallgatták, véleményünk nem fog a 
„süllyesztőbe” kerülni. Reméljük, hogy a 
kapcsolatunk, ismertségünk sok akadályon átsegíti 
plébános urat. 

Aktualitások: a)  Engedélyezte plébános úr 
az újságunk - a Harang-Szó - folytatását, ami azt 
jelenti, hogy évente négy alkalommal fog 
megjelenni. Mi, a lap készítői nem vagyunk 
újságírók, de igyekszünk képezni magunkat. 
Ennek érdekében minden évben részt veszünk a 
„Sajtóapostolok Országos Találkozóján”, ahol 
hivatásos újságírók, nyelvészek tartanak 
előadásokat. Az itt tanultakat próbáljunk 
felhasználni az írásainknál. Ez a képzés két és fél 
napos, és más-más városban történik. 
b)  A  központi  fűtés  kérdése  megoldódott.        
A munkálatok befejeződtek, a kolostori fűtés is át 
lett alakítva a jelenlegi szabályoknak megfelelően, 
a gazdaságosságot is figyelembe véve, ami igen 
sokat jelent mai energiaszegény és drága 
világunkban. 
c)  Az aktualitásokhoz tartozik még egy régi 
probléma megoldása: az orgona. Ugyanis az 
utóbbi években komolyan nem nyúltak az 
orgonához a javítást illetően, így a „gond” vele 
görgetődött. A motor egyre nehezebben oldotta 
meg a levegőszállítást, ezért kellett egy komplett, 
egész szerkezetre szóló felújítást elindítani. Hál’ 
Istennek a plébános úr talált egy céget, akik 
orgona felújítással foglalkoznak. Ők diagnosz-
tizálták a szerkezetet, és elvégezték a szükséges 
javításokat, felújításokat, cseréket. Reméljük, 
hogy hosszú évekre meg fog oldódni ez a nem kis 
anyagi befektetésű generálozás. 
Elsősorban a „szíve”, mármint a fújtató motor lett 
kicserélve erősebbre; a „tüdő”, vagyis a szélláda 
lett újra bőrözve, hiszen az elődje állandóan 
elengedte a levegőt, így nagyon komoly 
igénybevételre már nem volt alkalmas. További 
munkák: a kopulák – kapcsoló szerkezet – 
javítása, pedáljavítás, levegő vezetékek javítása, 
cseréje, klaviatúra – billentyűzet – felújítása, 
membránok cseréje, több mint hétszáz síp 
tisztítása, új zárszelep, végül az orgona hangolása. 

December 4-én fejeződött be a javítás. A főpróba 
december 14-én volt hangversennyel összekötve. 
A javításhoz Horváth-Varga Sándor jelentős 
összeggel járult hozzá, amelyért köszönet illeti. 

Közösségek, programok: Több, mint egy éve 
Szabó Lászlóval elhatároztuk, hogy a Mária-úti 
szoborcsoportot rendbe tesszük, illetve külső 
segítséggel rendbe tetetjük. Sajnos a tavalyi évben 
ez nem valósulhatott meg, így 2014 őszére készült 
el minden. A plébános úr már a gyűlés előtt 
értesült az elindított dologról, így én az elvégzett 
munkákról számoltam be. Az anyagi dolgok 
fedezésére - a plébános úr utólagos engedélyével - 
gyűjtést szerveztem. Erről pontos nyilvántartást 
vezettem, hogy bármikor ellenőrizhető legyen. 
2014. október 25-én délelőtt 10 órakor mintegy 
110 fő részvételével, szabadtéri szentmise 
keretében lett felszentelve a szoborcsoport. Ezen 
dolgok megbeszélése után további beszélgetéssel 
folytatódott az összejövetel, majd vége lett az első 
egyháztanácsgyűlésnek.                  Felföldi Miklós 

 

 
 

Fűtés korszerűsítés 
 

Az elmúlt télen nem volt érezhető fűtés 
templomunkban. Ennek elsődleges oka az volt, 
hogy a központi fűtést ellátó kazán meghibásodott, 
és többszöri javíttatás ellenére sem lett 
működőképes. 
Szeptemberben a kolostor épület, plébániai 
hivatal, sekrestye és a templom fűtési 
lehetőségeiről tájékozódott plébános atya, majd 
megbízott egy vállalkozót a munka elvégzésével. 
A templom és a hozzá tartozó helyiségek: 
sekrestye, papi szoba, plébániai hivatal és a 
földszinti mosdó egy fűtési körre kerültek az új 
kazánnal. A másik fűtési kör a kolostor épület 
tantermeit, a könyvtárat, a nagytermet, a paplakot, 
a fürdőt, WC-t, konyhát, káplán szobát, 
vendégszobát, az oratóriumot és a folyosót látja el. 
Itt a régi nagy kazán maradt annyi változással, 
hogy a kéményét bélés csövezni kellett. 
A felsorolt helyiségek a volt iskolai termek 
kivételével, egyedi kéményes gázkonvektorokkal 
voltak felszerelve. Ezeknél a kéményeknél előírás 
a béléscső. A mi kéményeinkben nem volt, ezért a 
közmű szolgáltató szakembere egy soros, évi 
rendes ellenőrzés után nem engedélyezte a fűtés 
ezen módját. Ez a tény is sürgette a munka 
mielőbbi elvégzését. Ennek kapcsán a kibővített 
fűtési köröknél új csövek építődtek be, az öntvény 
radiátorok kicserélődtek lapradiátorokra, melyekre 
korszerű, a hőmérsékletváltozást érzékelő 
csaptelepek lettek szerelve.                Révész József 
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Lajkó Alexandra – október 12. 
György Fruzsina és 

György Vanda – október 19. 
Virág Zoé Viktória és 

Gyurkó Natasa – október 26. 
Ormándi Balázs – november 23. 

Sipos Csenge – december 7.  
Lőrincz Zoltán – december 21. 

 

 
 

Szüreti Családi Nap 
 

Éppen 10 éve rendezték meg először az első 
szüreti napot a Szent József Plébánián. Azóta is ez 
az egyik legnépszerűbb hittanos program. 
 

 
 

Az esemény megrendezésének és 
lebonyolításának nagy részét már pár éve a 
Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 
vállalta magára, szívet melengető példáját adva 
ezzel a civil összefogásnak. Igazán ritka az ilyen 
jó hangulatú és több generációt megszólító 
rendezvény, amely az évek során nem hogy 
veszítene népszerűségéből, hanem épphogy egyre 
sokszínűbb lesz. Köszönhető ez a piroskavárosi 
közösség jókedvű önkéntességének. 
Idén szeptember 13-án gyűltek össze a hittanos 
gyerekek és szüleik, nagyszüleik a templom előtt, 
ahol a Szent József templom új plébánosa, Topsi 
Bálint atya köszöntötte a gyerekeket, majd fiatalok 
gitároztak és énekeltek, illetve énekeltették a 
közönséget. A délelőtt folyamán a Csiga-Bölcsi 
dolgozói foglalkoztatták a legkisebbeket, a 
nagyobbak pedig nemezeléssel és kézművességgel 

töltötték az idejüket. Ezután - és még az eső előtt - 
a szemközti parkban több állomáson játékos 
feladatokat lehetett megoldani. Mindeközben a 
felnőttek a gulyásleves előkészületeinél 
segédkezhettek, amit aztán a nap közepén el is 
fogyasztottunk. Délután Bálint atya megáldotta a 
gépjárműveket. Az íjászkodás sajnos az eső miatt 
elmaradt, de valószínűleg a szőlősutulás és a 
kürtőskalácssütés kárpótlást jelentett minden-
kinek. A rendezvény szentmisével zárult, ahol 
ismét hallhattuk a fiatalok felemelő énekét, és 
hálát adhattunk azért, hogy az eső ellenére ilyen 
jól sikerült a nap.    Bodorné Ternai Sára hitoktató 

 

 
 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 
 

Itt van a szép, víg karácsony, 
élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e? 

 

Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 

szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született. 

 

Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 

aranymese, áhítat 
minden szívet átitat. 

 

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 

a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép. 

 

Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 

szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska született! 
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Köszönet 
 

A Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 
elnöksége nevében ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik az évek során munkájukkal, 
támogatásukkal és jelenlétükkel hozzájárultak 
rendezvényeink létrejöttéhez és sikeres 
lebonyolításához. Hisszük, hogy adni valóban 
jobb, mint kapni, és igenis örülni lehet mások 
örömének, mosolyának, mert ez erőt adhat a 
mindennapok nehézségeiben. Kívánjuk, hogy a jó 
Isten bőségesen jutalmazza meg őket jóságukért! 

Németh Róbert alelnök 
Túriné Nádudvari Mária titkár 

 

 
 

Bálint Zoltán: Úgy élj 
 

Úgy élj, hogy az egész világ 
Figyeli minden léptedet, 

Látja, hogy őszintébb, tisztább vagy, 
S kutatja békességedet. 

 

Úgy élj, hogy az egész világ 
Ítéli minden léptedet, 

Látja, hogy nem vagy egyedül, 
S kutatja gyengeségedet. 

 

Úgy élj, hogy az egész világ 
Benned Jézust ítéli meg. 

Szemükben Ő nem több, csak az. 
Akinek te képviseled. 

 

 
 

Karácsonyi hangverseny a templomban 
 

A Piroskavárosi Gyermekekért Alapítvány és a 
Piroskavárosi Általános Iskola tantestülete 
jubileumi karácsonyi hangversenyt szervezett, 
melyet december 12-én délután a Szent József 
templomban mutattak be. 
 

 
 

Jubileumi Hangverseny a Piroskavárosi Iskolában, 
Dr. Nádudvari Tibornénak, Lilla néninek ajánlva. 

Az adventi készülődés maga a csodavárás. Ezek a 
szavak 10 éve jellemzik a Piroskavárosi 
gyermekek decemberét. Olyan édes a készülődés, 
hogy a próbákon türelmes, bájos, mosolygós 
gyerekeket lehet csak látni. Ebben az évben a 
csoda nem csak a kis Jézus születése, hanem az, 
hogy Lilla néninek sikerül-e igazi meglepetést 
szerezni, ezen keresztül pedig a hangverseny 
hallgatóinak a boldogság, nyugalom, harmónia 
érzését átadni. Azt mondják, Csongrádon még 
ilyen búcsúztatója nem volt senkinek. Nem csak 
Lilla néni szeméből potyogtak a boldogság 
könnycseppjei, hanem a nézőket is sikerült mélyen 
meghatni a gyönyörű műsorral. 
Nagy dicséretet érdemelnek a műsorban szereplő 
gyerekek, mindent szívesen megtettek, amit 
kértünk tőlük. Köszönet a felkészítő nevelőknek, 
szülőknek, az Egyháznak azért, hogy évek óta a 
templom falai között tehetjük még felejt-
hetetlenebbé a csodavárást. 

Némethné Berkes Aranka 
 

 
 

A Papi Válogatott focizott Csongrádon 
 

A Magyar Katolikus Papi Válogatott barátságos 
mérkőzést játszott a Csongrádi öregfiúk labdarúgó 
csapatával november 19-én a Sághy Mihály 
Szakközépiskola tornacsarnokában. 
 

 
 

Az atyák - válogatott együtteshez méltó módon - 
címeres,  nemzeti  színű  mezben  léptek  pályára.  
A papcsapat tagjai Zalaegerszegről, Egerből, 
Nyíregyházáról, a fővárosból és környékéről 
érkeztek, valamint Topsi Bálint atya Piroska-
városból. A meccset a csongrádiak nyerték 5:4 
arányban, de félidőben még a válogatott vezetett 
3:2-re. A mérkőzés végig sportszerű keretek 
között zajlott. A nagy iramú, változatos játék jól 
szolgálta a válogatott jövő februári nemzetközi 
tornájának a felkészülését. A különleges sport-
eseményt a piroskavárosi Szent József templom 
plébánosa, Bálint atya szervezte, akinek 
meghatározó játéka öröm volt a kilátogató 
csongrádiak számára.                         Révész József 
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Muladi Jánosné – Kása Magdolna 
Ádám Istvánné – Paksi Ilona 

Lovas Andrásné – Ürmös Mária 
Kiss István 
Tóth Lajos 

Félegyházi Kiss József 
Csabai Imréné – Major Mária 

Véber Tiborné – Maszlag Viktória 
Kocsis István 
Bodor Ferenc 
Katona János 

Nagyistók Józsefné – Atkári Julianna 
Bori Ferenc 

Faragó Sándorné – Gut Piroska 
Vereb László Mihályné – Kasza Klára 

Lucze András 
Magyar Ferenc 

Kása Józsefné – Tóth Terézia 
Dudás Istvánné – Ornyik Ágnes 

Márta Józsefné – Illés Mária 
Szepesi Pálné – Maszlag Piroska 

Gácsi István 
Kis János 

Németh Lászlóné – Kádár Mária 
 
 

��� 
 
 

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

Nyugodjanak békében. Amen. 
 

 
 

Mindenszentek napja 
 

November 1-jén délután a csongrádi hívek 
keresztutat végeztek Arany Gábor káplán 
vezetésével a temetői kálvária 14 stációjánál. 
Ezt követően Topsi Bálint és Laczkó István 
plébánosok, valamint Arany Gábor atya közös 
szentmisét mutattak be a ravatalozó előtt, így 
ünnepelve az üdvözült lelkek emléknapját. 

Nándor atya emlékére 
 

"Jöjjetek Atyám áldottai, vegyétek birtokotokba az 
országot, amely nektek készült a világ teremtése 
óta." (Mt 25,34) 

 

 
 

Nagy Nándor plébániai kormányzó 2014. április 
6-án életének 51., papságának 15. évében 
visszaadta lelkét Teremtőjének.  Elhunyt atyáért 
az engesztelő szentmiseáldozatot április 11-én az 
újhartyáni templomban mutatták be, ezt követően 
a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Nándor atya 1963. július 7-én született 
Budapesten. Szegeden szentelték pappá 1999. 
január 30-án. Békéscsabán és Battonyán volt 
káplán 1999-ben, majd Kisteleken 2001-ig. A 
Csongrádi Szent József plébánián 2001-2005. 
között teljesített plébánosi szolgálatot. Ezután 
Kanadába került, ahol missziós feladatot látott el 
három éven keresztül. Hazatérése után 
Orgoványon plébánosa lett, majd a dombegyházi 
plébánia plébániai kormányzója. 2013. szeptember 
1-jétől plébániai kormányzó az újlengyeli 
plébánián, moderátor a nyáregyházi plébánián, 
valamint kisegítő Inárcson és a Kakucson. 

A Csongrád-Piroskavárosi hívek szeretettel 
emlékeznek Nándor atyára, aki az egyházközség 
minden korosztályával jó kapcsolatot ápolt, 
idősekkel és az ifjúsággal egyaránt megértették 
egymást. Fontosnak tartotta a gyermekek vallásos 
nevelését, ezért bevezette az óvodai hitoktatást. 
Szeretettel hívta és várta a családokat, a fiatalokat 
a plébániára, ahol mozgalmas sportéletet 
folytatott. Sakk- és asztalitenisz klubot hozott 
létre, és bajnokságokat, versenyeket rendezett. 
Zarándokutakat, kirándulásokat, jótékonysági 
hangversenyeket, irodalmi műsorokat szervezett. 
Kezdeményezésére indult el lapunk, a Harang-Szó 
kiadása 2002 októberében. Sajnos egy tragikus 
autóbaleset korán véget vetett életének, 
édesapjával együtt távoztak el a földi világból. 
Emlékét kegyelettel megőrizzük!                   TNM. 
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Szentmisék rendje a csongrádi templomokban és azok fíliáiban 
 

Szent József-templom:   Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat:  17.00 óra, 
Vasárnap:  8.30 óra. 

Nagyboldogasszony-templom:   Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek, Szombat:  18.00 óra, 
Vasárnap:   10.00 óra és 18.00 óra. 

Szent Rókus-templom:   Mindenszentektől - Húsvétig nincsenek szentmisék. 
Bokros, Szent László-templom:   Vasárnap:  14.00 óra. 
Felgyő, Szent István-templom:   Vasárnap:  11.30 óra. 

 

 

Köszöntjük Olvasóinkat! 
 

2012 évben lapunk megjelenésének 10. évfordulóját 
készültünk megünnepelni. Sajnos az ünneplés 
elmaradt, mivel szünetelni kényszerült az újság 
kiadása részben anyagi, részben egyéb okok miatt. 
A folytatásról azonban soha nem mondtunk le, az 
eltelt két év alatt végig reménykedtünk, hogy ez csak 
átmeneti időszak. Az újrakezdés lehetősége jelenlegi 
plébánosunk biztatásának és támogatásának, 
legfőképpen azonban Olvasóink folyamatos 
érdeklődésének köszönhető. Ez a lelkesedés adott 
számunkra erőt és hitet, hogy érdemes folytatni a 
megkezdett utat. Kedves Olvasóink érdeklődése 
mellett közreműködésükre is számítunk. Szívesen 
fogadunk saját írásokat, érdekes történeteket, 
hasznos információkat, írásos és képes híreket, 
ugyanakkor ötleteket, véleményeket is, hogy minél 
színesebb és változatosabb legyen lapunk. 

A szerkesztő 
 

 
 

Közelgő ünnepek 
 

- december 28.: Szent Család ünnepe, 
- január 1.: Újév. Szűz Mária, Isten Anyja, 
- január 6.: Vízkereszt, 
- február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony, 
- február 18.: Hamvazószerda, 
- február 22.: Nagyböjt 1. vasárnapja, 
- március 1.: Nagyböjt 2. vasárnapja, 
- március 8.: Nagyböjt 3. vasárnapja, 
- március 15. Nagyböjt 4. vasárnapja és 

Nemzeti ünnep, 
- március 19.: Szt. József, Szűz Mária jegyese, 
- március 22.: Nagyböjt 5. vasárnapja, 
- március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony, 
- március 29.: Virágvasárnap. 

 

 
 

Fiatalok! 
 

Szeretettel vár tagjai sorába a Szent József Plébánián 
működő 575. számú Szent György Cserkészcsapat. 
A foglalkozásokat péntekenként 16.00 - 17.00 óra 
között tartják a plébánia Kolostor épületében. 
 

 

Kedves Hívek! 
 

Várjuk az érdeklődőket, látogassanak el a Kolostor 
épület emeletén lévő könyvtárunkba. 

Nyitvatartási idő:  Vasárnap  9.30 – 10.30 óra 
 

 
 

Irodai fogadóórák a Plébániákon 
 

Szent József Plébánia: 
Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek:  16.00 – 17.00 óra 

Nagyboldogasszony Plébánia: 
Hétfőtől – Péntekig:  9.00 – 12.00 óra 

 

 
 

Karácsonyi adományok 
 

Köszönjük a Híveknek a pénzbeli és tartós 
élelmiszer adományokat, amelyeket a csongrádi 
Karitász részére eljuttattunk. Köszönet a templom 
díszítésére felajánlott fenyőfákért. 
 

 
 

Szerkesztői üzenet 
 

Terveink szerint lapunk következő száma Húsvétkor 
jelenik meg. Március 15-ig várjuk olvasóink ötleteit, 
közreműködését, írásait lapunk összeállításához. 
 

 
 

Minden Kedves Olvasónknak 
Békés Boldog Karácsonyt és 

Kegyelmekben Gazdag Újévet Kívánunk! 
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