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SZENT JÓZSEFNEK, A SZENT 

CSALÁD GONDVISELŐJÉNEK 

ÜNNEPE 
 

Március 19-én, vasárnap volt templomunk 

védőszentjének, Szent Józsefnek az ünnepe.           

A búcsúi szentmisét Nagy Tibor kisteleki újmisés 

káplán atya mutatta be. Szentbeszédének 

szerkesztett változatát a következőkben közöljük. 
 

 
 

„Kedves Testvéreim! Az evangéliumból 

hallhattuk Józsefnek és Máriának a történetét, 

hogy megjelenik Józsefnek az angyal, és tudtul 

adja neki, hogy az a gyermek, akit Mária a szíve 

alatt hordoz, nem mástól van, mint a Szentlélektől. 

Természetesen éppen úgy, ahogy ma is, ez egy 

óriási nagy titok, amiről szinte beszélni sem 

szabadna, egy olyan mély isteni titok, hát éppen 

úgy Szent József sem értette ezt. Azt tudta, hogy 

Mária állapotos. De azt nem tudta pontosan, hogy 

kitől. Ezért kellett az angyalnak megjelennie, mert 

már őt is megkörnyékezte az a kísértés, hogy 

elbocsátja Máriát, és akkor pontot tesz ennek az 

egész történetnek a végére. S láthatjuk, hogy a 

szenteket sem kímélték meg a kísértések, sőt őket 

is nagyon is támadta a gonosz lélek. Nem csak 

őket, még magát az Úr Jézust is, amiről nagyböjt 

első vasárnapján hallhatunk az evangéliumban. 

 

A mi életünkben is sokszor vannak ilyen 

helyzetek, hogy bizony megkísért bennünket a 

sátán. Neki egyetlenegy célja van, nem más, 

minthogy eltávolítson minket az Istentől. Persze 

ezt nem teszi látható és feltűnő módon, mert akkor 

a kedves hívek nagyon könnyen észbe kapnának, 

hanem láthatatlanul teszi, és már csak akkor 

döbbenünk rá, hogy benne vagyunk a bűnbe, 

amikor azt elkövettük. Tehát nagyon trükkös a 

gonosz lélek. Nem azt mondja, hogy törj 

házasságot, nem, ez túl feltűnő lenne, hanem azt 

mondja, hogy a boldogságból neked is kijár! Nem 

azt mondja, hogy állj bosszút a másikon, hanem 

azt súgja a fülünkbe, hogy neked van igazad, ne 

hagyd magad! Nem azt mondja, hogy lopd meg a 

munkahelyeden a munkáltatódat, hanem azt, úgyis 

kevés fizetést kapsz, kicsit kompenzálj, emelj el 

innen, nem fog az hiányozni! Nem azt mondja, 

hogy vetesd el a gyermeked, hanem azt súgja a 

fülünkbe, hogy jobb lesz neki, nem fog szenvedni 

és nem fog nélkülözni! Nem azt mondja, hogy ne 

imádkozz, hanem azt súgja, hogy most megy a 

kedvenc filmed, hagyd az imát, az ráér! Ez az 

igazi kísértés, ami annyira láthatatlan, hogy az 

ember akkor döbben rá, hogy benne van, amikor 

már elkövette.  

 Éppen ezért tévedés lenne azt hinni, hogy a 

sátán csak egy patás, vasvillás szellem, és 

nevetünk rajta egyet. Nem, nagyon is okos. Sőt 

jobban ismeri a Szentírást, mint mi magunk. 

Goethe, a német író nem hiába ábrázolja Faust 

című művében egy intelligens, nyakkendős, zakós 

úriembernek, mert hát van neki értelme. Van 

szabad akarata, és nagyon is vannak trükkjei arra, 

hogy az embert rávezesse a bűnre. És egy célja 

van, hogy a természeti törvényeket teljesen 

felforgassa. Amihez nagyon ért: torzítani az 

igazságot, és torzítani a hazugságot. Az igazságot 

hazugságnak állítja be, a hazugságot pedig 

becsomagolja, és úgy adja elénk, hogy ez nem is 
               (folytatás a 2. oldalon) 
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(az első oldal folytatása) 

olyan rossz, hát ez még belefér a kereszténységbe, 

nyugodtan tedd meg! És itt kell nagyon 

szemfülesnek lenni az embernek. 
 

 
 

 Persze nem kell ebbe a csapdába beleesni 

akkor, ha ragaszkodunk Krisztushoz. Ez az 

egyetlenegy mentsvára van az embernek. Ha 

foggal-körömmel kapaszkodunk a szentségekbe, a 

szentgyónásba, a szentáldozásba. Éppen ezért 

hirdetem a híveknek, és bátorítom őket, hogy ne 

féljünk a szentgyónástól! Mert ott lerakjuk 

bűneinket, kicsi és nagy bűnűnket, erőt és 

kegyelmeket kapunk, hogy tovább tudjuk folytatni 

életünket tisztán, rendületlenül. Megerősít 

bennünket a Szentlélek, és a szentáldozásban 

pedig maga az Úr Jézus az, aki a szívünkbe 

költözik. Az igazi egyetlen forrás itt van az 

oltáron. Azért kell gyakran alkalmaznunk, 

kihasználnunk a szentgyónást, a szentáldozást, 

mert ezekkel erősödik meg lelkünk a sátánnal 

szemben, aki sokat ígér, keveset ad és mindent 

visz. És ez a minden nem más, mint a mi örök 

életünk és örök üdvösségünk.  

 Hogy a gonosz lelkek kiben milyen 

eredménnyel dolgoztak, igazából mindenki maga 

döntheti el úgy, hogy belepillant életébe, ha 

visszanéz a múltjára, ha lelkiismeret vizsgálatot 

tart. Imádkozzunk, ragaszkodjunk Krisztushoz, 

hogy ne maradjunk a gonosz léleknek az 

uralmában, mert aki a gonosz lelket választja, az a 

halála után már csak azt kapja, amit választott itt a 

földön, nem mást, mint a kárhozatot. Aki viszont 

Krisztushoz ragaszkodik itt a földi életben, az 

joggal várja Krisztustól, hogy halála után 

feltámasztja őt az örök boldogságra, és részesíti őt 

szentháromságos isteni életében. Ámen.” 

A szentmise végén Nagy Tibor káplán atya újmisés 

áldásban részesítette a híveket, majd az ünnepi 

együttlét agapéval fejeződött be. 
Összeállította: Túriné Nádudvari Mária 

NYOLCVAN ÉVE TELEPEDTEK LE    
A SZERZETESEK (folytatás) 

 

Folytatva a sorozatot, most az 1937. év januárjától 
áprilisáig eltelt időszak történéseiből közlünk 
szemelvényeket a Historia Domus bejegyzéseinek 
felhasználásával. 
Januárban megérkezett a templomi betlehemhez a 
három király szobra. A templomhoz tartozó hívek 
között nem volt szokás a házszentelés. Ettől az 
évtől a szerzetesek bevezették. A naplóíró leírta, 
hogy szívesen hívták és szeretettel fogadták a 
pátereket, akik egymás között körzetekre osztották 
a plébániai területet, hogy eleget tudjanak tenni a 
feladatnak. Az egyszerű, szegényes házakban rend 
és tisztaság fogadta a betérőket, a vallásosság 
nyomai fellelhetők voltak kereszt és szentképek 
formájában. Azt viszont megjegyezték, hogy több 
háznál a férfiak a házszentelés idején nem 
tartózkodott otthon. A házszentelések után 
családlátogatásokat szerveztek, hogy a híveket 
személyesen is megismerjék.  
Február 23-án érkezett templomunkba a ma is 
látható keresztelő kút, amely hívői adományból 
lett megrendelve. A nagyhét közeledtére a hívek 
kisebb nagyobb adományokkal járultak hozzá a 
hiányzó kellékek, mára tartozékok beszerzéséhez. 
Érdekességként még egy példa: 
 

 
 

A Feltámadt Krisztus szobrot a Keresztény 
Gőzmalom adományából ekkor vásárolták. Az 
éléskamra is adományokból lett feltöltve, de a 
pincében lévő hordókba is jutott bor a 
szőlősgazdák jóvoltából. A téli hidegtől sokat 
nélkülöző barátoknak tűzrevalót adományoztak, 
amelyet gondosan elraktároztak. Az első búcsút is 
megtartották Szent József oltalma utáni első 
vasárnapon. Ekkor szentelték meg Tóth Ilona két 
festményét, amelyek Szent Imrét és Lisieux-i 
Szent Terézt ábrázolják. A Historia Domust 
digitalizálva olvashatóvá és kutathatóvá tette 
Árkossy Lehel, Kecskemét, 2011-2012. 

Összeállította: Révész József 
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HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR 
 

A húsvéti ünnepkör hamvazószerdától 
pünkösdvasárnapig tart. Hamvazószerda a nagyböjt 
első napja, a farsangvasárnap utáni szerda: szigorú 
böjti nap! Ez azt jelenti, hogy a 16 és 65 éves kor 
közöttiek csak háromszor étkeznek, egyszer laknak 
jól, és a húsételektől tartózkodnak. Ugyanez 
vonatkozik nagypéntekre is.  
 1./ A húsvét előtti negyven napos időszakot 
"Nagyböjtnek" nevezzük: ami hamvazószerdától 
nagycsütörtök estig tart. A 40 napos böjti időszakkal 
emlékezünk Krisztus Urunk 40 napos pusztai 
böjtjére, és a 40 napig tartó vízözönre. Persze a 
böjtnek nem a külsőség a lényege, hanem a belső 
lelki tartalma: amikor böjtölünk, kifejezzük, hogy a 
belső lelki táplálékot (imádkozás, szegények 
segítése, bűnbánattartás, keresztút-járás, 
lelkigyakorlatok stb.) fontosabbnak tartjuk, mint a 
külső testi táplálékot. Hat nagyböjti vasárnapunk 
közül a 6. virágvasárnap: ebben az évben április 9-e, 
a nagyhét első napja.      A 4. az örvendezés (laetare) 
vasárnapja: anyaszentegyházunk figyelmeztet az 
első húsvétra, Jézus Krisztus feltámadására. És mi 
kifejezzük, hogy nem tudunk nagyböjtöt tartani 
örvendezés nélkül az 
első húsvét óta! 
Ugyanígy vannak 
ünnepeink is: pl. Szent 
József ünnepe március 
19-én, ill. 
Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 
ünnepe, Urunk 
születésének 
hírüladása március 25-
én, amikor ünnepeljük 
azt az 
üdvösségtörténeti 
eseményt, hogy Gábor angyal hírül adta a 
Boldogságos Szűz Anyának, hogy Ő lesz a 
Megváltó Édesanyja.  
 2./ NAGYHÉT: A Húsvét előtti hét első 
napja virágvasárnap, amikor Jézus Jeruzsálembe 
történő bevonulására emlékezünk és barkát 
szentelünk (a trópusi vidékeken pálmaágakat). 
Templomainkban barkás körmenetet tartunk, és 
evangélium olvasása helyett Krisztus 
szenvedéstörténetét, a passiónak a bemutatása. 
A nagyhét 5. 6. és 7. napja A SZENT HÁROM 
NAP: nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat. 
 3./ NAGYCSÜTÖRTÖK: Délelőtt a püspöki 
székhelyeken, a székesegyházakban a püspök 
papjaival együtt celebrálja az olajszentelési misét. Itt 
az egyházmegye papsága megújítja a szentelési 
ígéretét az egyházmegye főpásztora kérdéseire 
válaszolva, ill. a püspök felszenteli a chrizmát 
(chrisma), valamint a keresztelendők- (oleum-

cathecumenorum) és a betegek (oleum-infirmorum) 
olaját. Este templomainkban az utolsó vacsora ("első 
szentmise") emlékmiséje. A harangok elnémulnak 
("Rómába mennek"), majd a Húsvét éjszakai 
szentmisén szólalnak meg ismét. Ugyanígy az 
orgona és a csengők is. Szentmise végén 
"oltárfosztás", mivel másnap nagypénteken nincs 
szentmise, ami Jézus Krisztus keresztáldozatának 
megújítása az utolsó vacsora emlékére. Az 
Oltáriszentséget a mellékoltárnál helyezzük el, és a 
főoltár tabernákulum ajtója nyitva marad. Szentmise 
után Szentségimádás következik. 
 4./ NAGYPÉNTEK: Jézus Krisztus 
szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. A 
papság kivonul, és a főoltár előtt csendben 
imádkozik, majd elkezdődik a nagypénteki 
szertartás, a "csonka mise". Olvasmányok: Ó- és 
Újszövetség, ill. evangélium helyett passió, 
felajánlás helyett hódolat a szent kereszt előtt. Az 
áldozási szertartás a mellékoltárnál történik. A 
szertartás befejezése után Szentségimádás. 
 5./ NAGYSZOMBAT: Este, sötétedés után 
Húsvéti Vigília Mise. Fényünnepség: tűzszentelés, 
húsvéti gyertya szentelése és bevonulás vele a 
templomba. Húsvéti Örömének (Exultet), majd 

következik az 
igeliturgia: Ószövetségi 
olvasmányok a 
könyörgésekkel, majd az 
oltár gyertyáinak 
meggyújtása: 
DICSŐSÉG! Megszólal 
az orgona és a harangok. 
Könyörgés. Szentlecke, 
ALLELUJA és Húsvéti 
Evangélium. Prédikáció, 
vízszentelés. Keresztségi 
ígéret megújítása, 
asperges (nép 

meghintése a megszentelt vízzel), egyetemes 
könyörgések (Oratio fidelium). Szentmise végén 
feltámadási körmenet. 
 6./ HÚSVÉTVASÁRNAP: ÜNNEPI 
SZENTMISE. A tavasz első napját, a március 21-i 
napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnap 
(március 22. és április 25. között). Idén április 16-a.  
 7./ HÚSVÉTHÉTFŐ: Húsvét nyolcadának 2. 
napja.  
 8./ Húsvét 2. vasárnapja: az Isteni 
Irgalmasság Vasárnapja. 
Május 25: Urunk Mennybemenetele, Áldozó 
csütörtök (28-án, vasárnap ünnepeljük). 
 9./ Június 4: PÜNKÖSDVASÁRNAP: A 
Szentlélek kiáradásának ünnepe. Az Egyház 
"Születésnapja"! 
 Kívánok kegyelmekben gazdag Húsvétot 
kedves csongrádi, bokrosi és felgyői híveinknek: 

János atya 
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VAN-E ÉLET A HALÁL UTÁN? 
 

A Ferences Hagyományokért Egyesület által 

szervezett „Ferences esték” rendezvénysorozat 

keretében március 6-án arra kerestük a választ, 

hogy van-e élet a halál után? „A halál elől élő 

ember el nem futhat.” - mondja Szent Ferenc. 

Bertalan testvér szentírási szakaszokat idézett, 

amelyek az élet és a halál kapcsolatáról szólnak. 

 Aki megszületett, annak előbb vagy utóbb 

de meg kell halnia. A teremtett világban 

csodálatos harmóniát – rendet - fedezhetünk fel.  

A teremtmény a teremtőjére utal. A világot a 

szeretet tartja össze! Isten az embert a saját 

képmására teremtette! Lehetetlen az, hogy a halál 

után nincs örök élet. Az örök életről a 

Szentírásban sok utalást találhatunk. Ezek közül 

emeltünk ki néhányat.  
 

 
 

„Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az 

Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában 

sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam 

volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek 

nektek. Ha aztán elmentem és elkészítettem a 

helyet, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, 

hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” (János 14) 

„… akik méltók lesznek arra, hogy eljussanak a 

jövendő világba és a halálból való föltámadásra, 

nem nősülnek és nem mennek férjhez. Hiszen meg 

sem halnak többé, mert hasonlóak az 

angyalokhoz, és mivel a föltámadás fiai, az Isten 

fiai.” (Lukács 20.35) 

„Gyertek atyám áldottai, és vegyétek az országot, 

mely nektek készíttetett a világ kezdetétől.” (Máté 

25-34) 

 A Szentírás azt tanítja számunkra, hogy 

van értelme a földi életünknek. Ha az Evangélium 

szerint élünk, elnyerjük az örök életet. Szent 

Ferenc így ír a Napközi Imaórák egyikében:  

„… Szentséges Atyám felemelt engem dicsőséggel. 

Szent Atyám te megfogtad jobbomat, tanácsoddal 

vezettél, aztán dicsőségre emeltél. Hiszen rajtad 

kívül ki volna nekem az égben? Hogyha veled 

vagyok, semmi nem kell nekem a földön.” 

A Naphimnuszban Szent Ferenc a teremtmények 

dicséretéről szól. A verset élete végén, halálos 

betegen, megvakulva, fájdalommal gyötörten, 

elhagyatottságban alkotott. A halálról így ír: 
 

„Áldjon, Uram, nővérünk a testi halál, 

Aki elöl élő ember el nem futhat. 

Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, 

És boldogok azok, akik magukat megadták a te 

szent akaratodnak, 

Második halál nem fog fájni azoknak. 

Dicsérjétek Uramat és áldjátok, 

És mondjatok hálát neki, 

És nagy alázattal szolgáljátok.” 

Szent Bonaventúra így ír a mennyországról: 

„A mennyben milyen örömökben lesz részünk? 

- mindenki barátunk, és velünk együtt örülnek, 

- örökké azokkal leszünk, akik szeretnek minket, 

- együtt veszünk részt az Úr lakomáján, hiszen 

Jézus megígérte: ’aki eszik ebből a kenyérből 

élni fog’, 

- nem lesz bűn és nem lesz fájdalom, 

- amilyen mértékben szeretsz itt a földön, olyan 

mértékben lesz részed odaát. 

Gondolkodj! Beszélj! Szeress!” 
 

 Ezután néhány olyan tanúságtételről szóló 

kisfilmet néztünk meg, amelyekben a szereplők a 

klinikai halál állapotában voltak rövidebb-

hosszabb ideig, és az újraélesztés következtében 

visszatértek az életbe. A beszámolók fényekről, 

boldogság érzésről, az őrangyallal és Istennel való 

találkozásról, valamint a földre való visszatérés 

miatti csalódottságról szóltak. Az egyik visszatérő 

a következőket mondta: „Isten minden ígérete 

igaz. Itt van köztünk és munkálkodik 

mindannyiunk életében. Ez a szeretet minden. Ha 

ezt igazán elfogadnánk, akkor ez mindent 

megváltoztatna. Megváltoztatja azt, ahogy az 

ember minden napjának minden pillanatát látja. 

Az a tény, hogy valóban van élet a halál után, 

mélységesen megváltoztatja az ember életének 

minden pillanatához való viszonyát!” 

 Hálásak lehetünk, hogy katolikusként 

megismertük a hitünket! Van Evangéliumunk! 

Éljünk az Evangélium szerint! Szent Ferenc is erre 

buzdít mindannyiunkat. Érdemes jónak lenni, van 

feltámadás, van örök élet! Ha az itt bemutatott 

konkrét esetekből csak a lényeget ragadjuk ki, és 

elhagyjuk az álmokat, az utólag hozzágondolt 

fantázia szüleményeket, akkor a bemutatott esetek 

is azt bizonyítják, hogy van élet a halál után! Az 

életünkben érdemes erre tekintettel lenni. 
Kerekes László 

 a Magyarországi Ferences Világi rend elöljárója 
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PIROSKAVÁROSI „CSODA”? 
avagy: Ahogyan a lelkipásztor és a fotós látja 

 

 
 

A fotón a Szentostya fölött egy fénygömb látható. 

Csoda? Lehetséges. Pont ott és pont advent 2. 

vasárnapján a Szent József templomunkban. És a 

többi fotókon ez a fénygömb "Miért nem 

látható"!? Krisztina testvérünk ugyanazzal a 

fényképezőgéppel, ugyanolyan körülmények 

között készítette a többi felvételt is, amelyek 

"fénygömb" nélküliek. 

 De mit nevezünk csodának? Így írja a 

Magyar Katolikus Lexikon: "Csoda: olyan 

TERMÉSZETFELETTI  ESEMÉNY, melyet 

Istennek a TERMÉSZET RENDJÉT felfüggesztő 

rendkívüli beavatkozása hoz létre."   

 De figyelmeztet is minket, mint a Szent 

József templom- és egyházközség tagjait, hogy 

templomunkban nem a külsőség (szobrok, képek, 

gyertyák, villanyvilágítás stb.) a lényeg, hanem 

Maga Jézus Krisztus, aki valóságosan jelen van az 

Oltáriszentségben. Az Oltáriszentség 

(Eucharisztia), mint természetfeletti csoda 

figyelmeztet minket is, hogy Isten szeretete Szent 

Fián, Jézus Krisztuson keresztül nyilvánult meg, 

és nyilvánul meg napjainkban is. Hiszen csodás 

tettei túlléptek az ember képességein, és így 

kivételt jelentettek a természet törvényei alól. 

 Jézus Krisztus az Oltáriszentség Csodáját 

az utolsó vacsorán, nagycsütörtök este alapította, 

és másnap, nagypénteken kereszthalált szenvedett. 

Ez jól látható ez eredeti színes fotón: a háttérben 

ugyanaz a Jézus Krisztus a kereszten, aki 

valóságosan jelen van a képen is látható 

fénygömbbel megvilágított Oltáriszentségben. "Ő 

ugyanaz tegnap és ma, Ő ugyanaz mindörökké!" 

(Zsid 13). De  kifejezi a "csodás fotó" azt is, hogy 

nagypéntek az emberek műve, de Húsvét Isten 

műve. Napjainkban is hagyjuk, hogy mint 

természetfeletti csodás erő rajtunk is beteljesedjen 

Húsvét Csodája.            Kovács János atya 

„A katolikus egyház történetét végigkísérik az 

Oltáriszentséggel kapcsolatos csodák. Az 

Oltáriszentség csodákon főképp a katolikus 

istentiszteleten pap által átváltoztatott ostyával 

illetve miseborral kapcsolatos különös 

eseményeket értjük. A csodákról ereklyék 

tanúskodnak, illetve az események fennmaradtak 

az idők során, mert történésük idején 

dokumentálták, írásba foglalták őket.” 

(https://hu.wikipedia.org/wiki/Oltáriszentség_cso-

dák) 

 Fontosnak tartom a fent idézett 

magyarázatot a csodával kapcsolatban, hiszen a mi 

kis közösségünkben is megtörtént az, amit 

„csodának” nevezhetünk, pontosabban 

„Oltáriszentség csodának”. Ez a különleges 

jelenség 2016. december 4-én, advent második 

vasárnapján szerzett örömet a hívők számára. 

Láthatatlan és mégis látható, mert ezt a csodát 

emberi szem nem látta, de a fényképen 

megmutatta magát. 

 Nem vagyok profi fotós, de szeretem 

megörökíteni az ünnepi misék történéseit. Ezen a 

napon is próbáltam olyan képeket készíteni, 

amelyek visszaadják a szentmise hangulatát.  

Amikor hazamentem, és feltöltöttem a képeket a 

számítógépre, az egyik kép láttán nem hittem a 

szememnek. A képen János atya és egy 

papnövendék egymás mellett áldoztatott. Kezeik 

fölött egy kék, gömbszerű „jelenség” volt látható. 

Először azt hittem, hogy valamiféle fénytörés 

lehet. Kinagyítottam, és ennek láttán melegség 

öntötte el a szívemet. Ez a „csoda” gyönyörű, 

világoskék, áttetsző és sejtelmes volt, amiből áradt 

a szeretet. A kételkedés bennem volt, ezért utána 

néztem, hogy milyen fénytörések is léteznek egy 

fotón. Ehhez hasonlót nem találtam. Egyik 

ismerősömnek, aki fotóriporter, megmutattam a 

képet, és megkérdeztem, hogy mi lehet ez?           

A válasz az volt: - Amiért ide jártok. 

Visszagondoltam, hogy ezen a napon a templomot 

olyan misztikus, megmagyarázhatatlan szeretet és 

öröm árasztotta el, mint még soha. Érezni lehetett 

Isten jelenlétét, aki „Nincs messze egyikünktől 

sem. Mert benne élünk, mozgunk és létezünk” 

(ApCsel 17,27-28). 

 Dr. Thorday Attila atya által fordított 

jegyzet, melynek címe „Keressetek és találtok!” 

egyik témaköre a fényképen szereplő „csodával” 

kapcsolatos: Meg lehet-e érezni a Szentlélek 

jelenlétét? A válaszom igen, hisz megéltem azt. 
Sebestyén Krisztina 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csoda
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JÉZUS A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET 

HÚSVÉTI GONDOLATAIM 
 

 A Húsvét előtti időszak számomra a 

várakozást jelenti Jézus halálának és 

feltámadásának ünnepérére. 

 Ez az időszak nagyon alkalmas arra, hogy 

számot vessek önmagammal és embertársaimmal 

való kapcsolataimban is. Átgondolni, hol tudnám 

javítani, szebbé, még gyümölcsözőbbé tenni 

azokat. Az Evangéliumból ismerjük Jézus életét. 

Tudjuk azt, hogy Jézus bűntelen volt, földi 

életében nem tett semmi rosszat. Mindent az Atya 

akarata szerint cselekedett: amikor eljött az ideje 

tanított, gyógyított, csodákat tett. Minden jó 

cselekedete ellenére sem fogadta be őt a zsidó nép. 

Jézusnak meg kellett halnia értünk, emberekért.  

 Jézus előre megmondta, hogy 

harmadnapon feltámad a halálból. Hallgatósága és 

tanítványai nem tudták mire vélni a kijelentését, 

elképzelni sem tudták miért, hogyan történik ez. 

Harmadnap valóban megtörtént a csoda: Jézus 

feltámadt a halálból, ahogyan azt előre 

megmondta. Üres volt a sír, ahová a testét 

behelyezték. 

 Jézus minden szava valóság és igazság! 

Jézus azt is mondta, jobb nekünk, ha Ő elmegy, de 

elküldi a Vigasztaló Szentlelket. Általa mindent 

tudtunkra ad majd, amit ő tanításában, 

példázatokban elmondott.  

 Mi már tudjuk, hogy nekünk így a jó! 

Jézus szeretetből életét adta az emberekért, és ezt 

követően harmadnapra feltámadt a halálból – ez is 

értünk történt.  

 Jézus követése és megismerése által 

bennem is feltámadt valami. Mindig többet és 

többet akarok megtudni Jézusról. Az Ő tanításait 

egyre jobban megérteni, és azokat beépíteni az 

életembe. Így alakul a gondolkodásom, az 

önmagam ismerete, Isten-ismeretem és 

emberismeretem is általa. 

 Az Isten szerető Isten és nem büntető Isten. 

Ami velem történik, minden a javamat szolgálja, 

legyen az nehézség, betegség, minden értem 

történik. Ennek felismerése folyamat, így tudok 

békét teremteni magamban. Engednem kell, hogy 

életemet a szeretet irányítsa, a nem ártás, a nem 

bántás és a segítés vezéreljen a 

mindennapjaimban, akkor lesz nyugodt a 

lelkiismeretem, így költözik béke a szívemben. 

 Naponta érzem és látom, hogy a Jézus 

nélküli élet csupán vegetálás, de Vele együtt 

minden lehetséges.                                Deák Istvánné 

SZENTEK SZOBRAI ÉS KERESZTEK 
Kitakarították a „Ződkereszt” környezetét 

 

Az 553. sz. Szent Imre herceg cserkészcsapat és a 
Szent József templom híveiből erre az alkalomra 
szerveződött csapat hozta rendbe az ismert kereszt 
környezetét március 4-én. Csongrádról Bokros 
felé menve, az Agyagos úti leágazásnál található 
az úgynevezett „Ződkereszt”. Az út valaha főút 
volt, postakocsik jártak itt, a nép kecskeméti útnak 
hívta. Ez a kereszt útszéli, útelágazásnál állított 
egyszerű fakereszt, amely a búcsúsok megálló 
helye volt. A 2008-ban megjelent, néprajz szakos 
egyetemisták írásaiból összeállított Köztéri 
szakrális kisépítmények című könyv címlapján a 
csongrádi Ződkereszt fényképe szerepel.              
A keresztet Forgó János és felesége, Kátai Urbán 
Rozália 1900-ban állíttatta a saját földjükön.  
 

 
 

A kereszt szárán a bevésett felírat:  
Isten Dicsőségére Készült 1900 év 

A felírat felett Oltáriszentség-tartó ábrázolás 
látható. A kereszt anyaga valószínűleg akácfa, 
melyet mindig zöldre festettek, tetején csipkés 
bádogborítás. A korpusz és alatta a Fájdalmas 
Anya ábrázolás szintén bádogból készült, színesre 
festve. Felújítva 1979-ben volt. Mára a 
bádogborítás meglazult, lóg a bádoglemez, a 
festés lepergő állapotban van. A Ződkereszt 
várhatóan teljes restauráláson eshet át még ebben 
az évben.                                                  Révész József 

 

 

BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS 
 

Március 20-án tartotta meg éves beszámoló és 
egyben tisztújító közgyűlését a Csongrádi 
Ferences Hagyományokért Egyesület.                 
Az elnökség ismertette az elmúlt év gazdálkodási 
adatait és a megvalósult programokat, majd az idei 
év pénzügyi- és munkatervét. A beszámolókat a 
tagság egyhangúlag elfogadta. Ezt követően új 
elnököt választott a tagság Szabó László 
személyében.                                    CSFHE elnöksége 
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A PLÉBÁNIA CSALÁDOS 

KÖZÖSSÉGÉNEK BEMUTATKOZÁSA 

ÉS TANÚSÁGTÉTELE A HÁZASSÁG 

HETÉN 
 

2015 novemberében alakult meg a plébánia 

családos közössége a „CSALI”. Az elkötelezett 

fiatal házaspárokból, családokból álló közösség az 

idei Házasság Hete szervezésében is kivette a 

részét. A hét záró szentmiséjén pedig 

bemutatkozott a családokért szóló könyörgések 

felolvasása mellett egy tanúságtétellel is, amelyet 

a közösség vezetői, Horváth-Varga Lóránd és 

felesége Lili fogalmaztak meg és olvastak fel a 

CSALI nevében: 
 

 
 

„Kedves Testvérek! Mindazoknak, akik a 

Házasságban élnek, a Házasság Szentségében 

részesültek, elsődleges feladatuk, hogy az 

Evangéliumban Jézus által említett szeretetet a 

családi életben gyakorolják be. 

 Számunkra, házas emberek számára a mi 

családunk az első számú ’lelki műhely’. 

 Tapasztaljuk, látjuk, hogy milyen sok 

romboló – elsősorban kulturális – tényező és 

veszély fenyegeti ma a házaspárokat, családokat. 

Társadalmunkban a házasságok 67 %-a végződik 

válással (sajnos a templomban köttetett 

házasságok sem képeznek kivételt). Nem véletlen 

hangoztatják, hogy válságban van a család, mint 

érték. 

 Nekünk, keresztényeknek fel kell vennünk 

a harcot, meg kell próbálnunk az árral szemben 

úszni. A családi élet sok munkával, küzdelemmel 

jár. Ezt az idősebb generációk tagjai nagyon jól 

tudják. A családi élet küzdelmeinek, apró 

örömeinek és kudarcainak megosztása, hitünk 

fényében való szemlélése nagyban segít abban, 

hogy tudatosabban éljük a meg a Házasságot, mint 

Szentséget.  

 Ennek rendkívül hatékony eszköze, hogy 

hasonló korú keresztény házasok rendszeresen, 

havi alkalommal találkozzunk a plébánián. Ezek a 

találkozások, őszinte beszélgetések és barátságok 

nagyon sokat adnak ahhoz, hogy a házasságunk 

valóban ’lelki műhely’, a ’megszentelődés forrása’ 

legyen. Ahogy Zselepszki Fábián kármelita atya 

fogalmazott, a lélek formálódása szempontjából 

egyik legszigorúbb rend maga a Házasság. Mi ezt 

az utat Jézussal együtt szeretnénk járni, és erre 

buzdítunk minden testvérünket. 

 Másfél évvel ezelőtt egy fiatal házaspárral 

együtt felmerült bennünk az a gondolat, hogy 

milyen jó lenne bizonyos időközönként találkozni 

és közösen imádkozni. Ebből a kezdeményezésből 

született meg családos közösségünk, a CSALI, 

melyet jelenleg hét házaspár alkot. Havonta 

egyszer, minden hónap harmadik csütörtökén fél 

6-kor szoktunk találkozni a Szent József 

Plébánián.  

 Alkalmaink idejére a tagok kisgyermekeire 

gyermekfelügyeletet biztosítunk. A találkozó első 

felében beszámolunk arról, mi történt velünk az 

elmúlt hónapban, majd a párok egy-egy 

házasságot érintő témát dolgoznak fel, beszélnek 

át maguk között. A tapasztalatokat, gondolatokat 

ezt követően meg is osztjuk egymással. 

Legtöbbször dr. Bíró László püspök atya ’Hívom 

a családokat’ című, havonta megjelenő levelében 

felmerülő kérdésekre keressük a választ, de olykor 

ettől eltérően egy épp aktuális eseményhez 

igazítjuk az összejövetel fő témáját.  

 A legutóbbi nyitott alkalmunkon egy 

időutazáson vehettünk részt. A párunkkal való 

első találkozás izgalmát, megismerkedésünk 

történetét élhettük át újra gondolatban, és ennek 

fényében értékelhettük át házastársunkkal való 

jelenlegi kapcsolatunkat.  

 Alkalmaink során nem maradhatnak el a 

közös éneklések, imádkozások, de a jóleső 

falatozások, nevetések sem.   

 Az érdeklődő fiatal házaspárokat 

szeretettel várjuk közösségünkbe!” 

Összeállította: Kecskés László, hittanár 
 

 

CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT 
Pünkösdi zarándokutat szervezünk a Csíksomlyói 

búcsúra június 1. és 5. között, 17 fő számára. 

Időrendi sorrendben az előbb jelentkezőket 

részesítjük előnybe. A zarándoklat költsége 35.000 

forint, mely tartalmazza az utazást, a szállást, a 

reggelit és a vacsorát. Jelentkezni mindkét 

plébánián lehet 10.000 forint előleg befizetésével. 
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HÁZASSÁG HETE CSONGRÁDON 
 

Városi összefogás az ügyben 
Városunkban már a többedik alkalommal 
mozgolódás van – a 10 évvel ezelőtt 
Magyarország szerte elterjedt – Házasság Hete 
körül. Korábbi években az Új Bárka Baptista 
Közösség szervezett programokat a 
hét kapcsán. Tavaly, 2016 
februárjában, a Bölcső 
Nagycsaládosok Csongrádi 
Egyesülete és a Vitalitás Csongrádi 
Családi Műhely (akkor még ilyen 
néven futottunk) is készített a 
Házasság Hetére programokat, 
amelyek igen színvonalasak voltak, de így sem 
volt a hét minden napja betáblázva. A Vitalitás 
által szervezett nyitó napi „szerelempróba” 
programról a közmédia akkor élőben is tudósított. 
A nagytemplom kertjében található, 2016. február 
7-én felavatott szerelemlakat-fán pedig mára több 
mint 70 lakat zárja magába egy férfi és egy nő 
hűséges szerelmét.  
 

 
 

Idén a Házasság Hete programsorosat széles 
városi összefogással született meg, amelyben a 
Művelődési Központ, a Vitalitásért és Fiatalokért 
Egyesült (ez az új nevünk), a Bölcső 
Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete, a 
Katolikus Plébániák, a plébánia Családos 
Közössége (a „CSALI”), az Új Bárka Baptista 
Közösség, valamint számos csongrádi vállalkozás 
is közreműködött. Így vált a Házasság Hete 
összesen 10 napos, sokszínű programsorozattá 
városunk minden házaspárja számára, valamint az 
együttjárók és az egyedülállók is megtalálhatták 
benne a nekik szóló lehetőségeket. 
 Mivel a Házasság Hete mindig Valentin 
nap környékén van, így sokan, a vállalkozók közül 
is kaphatóak voltak arra, hogy kedvezményeket, 
ajándékokat, külön programokat, akciókat 
szervezzenek a párok és házasok számára.            

A Bölcsősök ötlete volt, hogy a párok, bármilyen, 
Valentin naphoz vagy Házasság Hetéhez kötődő 
programon vagy akcióban vesznek részt, kapnak 
érte egy szépen kidekorált papír szívet. A legtöbb 
szívet összegyűjtő párok a hét befejeztével 
ajándéksorsoláson vettek részt.  
 Mint a Plébánia hittan tanára, mint a 

plébániai Családos Közösség tagja, 
és mint a Vitalitásért és Fiatalokért 
Egyesület (röviden Vi-Fi) tagja, 
beszámolómban most azokra a 
programokra térnék ki bővebben, 
amelyek szervezésében ezek a 
csoportok tevékenykedtek vagy 
közreműködtek. 

 

A házasságot lecserélni vagy javítani kell? 
 

A Házasság Hete nem is indulhatott volna jobban, 
mint dr. Mihalec Gábor „Cseréljem vagy 
javítsam?” című előadásával, hiszen ez válasz volt 
azokra a problémákra, ami miatt azt kell 
mondanunk, hogy a mai Magyarországon, és 
Európában, válságban van a házasság, és ami 
miatt tulajdonképpen a Házasság Hete mozgalom 
is létrejött. A Művelődési Központ dísztermében a 
Vi-Fi felkérésére, február 9-én megtartott 
előadásban az országszerte ismert keresztény 
párterapeuta arra hívta fel a figyelmet, hogy ha 
válság van a házasságban, akkor a házastárs 
„lecserélése” nagy valószínűséggel nem fogja 
megoldani az egyén és a pár problémáját. Ehelyett 
inkább válasszuk a házastársi kapcsolat 
„megjavítását”, amelyhez az előadó számos 
szempontot és az életben kipróbált alternatívát 
ismertetett. A mintegy 50 fős hallgatóság egy 
valamit biztosan megszívlelt, mégpedig, hogy a 
házasságért tenni, dolgozni, küzdeni kell, pusztán 
önmagától ugyanis általában nem működik. 
 

Házas-Páros Hét-Próba 
 

A Vitalitással a legnagyobb vállalásunk az idei 
Házasság Hetén a Házas-Páros Hét-Próba 
megszervezése volt. Az ötlet két, már korábban 
meglévő Házasság Heti programból indult ki: a 
szerelempróba (pároknak szóló feladatok, 
amellyel kipróbálhatják és erősíthetik egymás 
iránti elkötelezettségüket, odafigyelésüket), és a 
házasok útja (amely stációkból álló, különböző 
beszélgetési témákat elindító séta, körút). A kettő 
ötvözéséből és sok-sok saját ötletből, munkából 
létrejött teljesen egyedi párkapcsolati kalandjáték 
kifejezetten a Házasság Hetére készült, amelyet a 
jelentkezőknek ez alatt az egy hét alatt kellett 
végigjárniuk. 
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 A játék címe sokat elárul. Elsősorban 

házasoknak, de együtt járó pároknak, 

jegyespároknak is ajánlottuk, ezért Házas-Páros, 

és mivel egy hét állt rendelkezésre a hét 

helyszínből álló próbát végigjárniuk, ezért Hét-

Próba.  

 A játékra 13 pár jelentkezett a városból, 

akiknek mind a hét helyszínen névre szóló 

borítékban helyeztük el a feladatait. A résztvevők 

kaptak egy térképet, amelyen feltűntettük a hét 

állomás pontos helyét és néhány gyakorlati 

tudnivalót. A hét helyszín hét különböző 

beszélgetési témát és ehhez kapcsolódó hét kis 

kalandos próbát, játékot rejtett magában, 

amelyekkel a résztvevők csak a helyszínen 

szembesültek.  

 A próbának 4 külső és 3 belső helyszíne 

volt. Az első helyszínen, a nagytemplom melletti 

szerelemlakat-fánál egy dobozkában rejtettük el a 

feladatot tartalmazó borítékokat. Itt a párok 

megismerkedésük legromantikusabb jelenetét 

kellett, hogy leírják és visszaidézzék mit is 

szerettek meg egymásban. A második helyszín a 

Nusi virágbolt volt, ahol kedveskedésről, 

ajándékozásról, és a szeretetnyelvekről szólt a 

téma és feladat. A harmadik helyszínen, a Tisza-

gáton lévő egyik padnál, a női szeszély és a férfi 

merevség témája volt pellengérre állítva.              

A pároknak egy női paróka és egy férfikalap 

segítségével egymás helyzetébe, gondolkodásába 

kellett belehelyezkedniük, ezzel erősítve az 

egymás iránti empátiát. A negyedik helyszín a 

fahídi Nepomuki Szent János szobor volt, ahol a 

párkapcsolati titkokról, valamit a konfliktusokról 

és a kibékülésről szólt a fáma. Az ötödik a Fő 

utcai bababolt volt, ahol a gyermekvállalásról 

beszélgettek, és az ehhez szükséges 

együttműködésük és kompetenciájuk lett próbára 

téve egy ügyességi játék segítségével. A hatodik a 

Bárka Étterem volt, ahol egy feladat segítségével a 

vágyakról kellett őszintén beszélgetniük a 

résztvevőnek. Az utolsó állomás pedig a Szent 

Rókus templomnál volt, ahol a múltról, a jelenről 

és a jövőről, valamint a családból hozott 

hagyományokról kellett közösen gondolkodniuk a 

pároknak.  

 A hétpróbát végigjáró párok mindegyike 

nagyon hálás volt a játék megszervezéséért, és 

élményeiket többen írásban is megosztották 

velünk, beszámolva arról, hogy a játék kapcsán 

fejlődött a kapcsoltuk, megerősödött az 

elköteleződésük, és a kapcsolatukért való 

tettrekészségük.    

(A Házas-Páros Hét-Próba minden témaleírását, 

fényképeket és beszámolókat a „Házasság Hete 

Csongrádon” című facebook-oldalon bárki 

megtekintheti.) 
 

Záró Szentmise és gyertyafénykeringő  
A Házasság Hete programsorozat február 19-én 

vasárnap zárult a házasokért felajánlott 

szentmisével, amelyet Topsi Bálint plébános 

atyánk mutatott be, és amelynek befejeztével a 

templom előtt gyertyafénykeringőre hívtuk a jelen 

lévő házasokat, párokat, és minden táncolni 

vágyót.  

A szentmisén a Családos Közösség házaspárjai 

fogalmazták meg a könyörgésüket, valamint a 

közösség vezetői, a Horváth-Varga házaspár 

mondott tanúságtételt a házasság szentségének 

keresztény megéléséről és a közösség 

működéséről. A plébánia gitáros zenekara pedig 

az Énekek Énekéből vett dalokkal színesítette a 

Szentmise megünneplését. A záró könyörgés után 

Bálint atya áldásban részesítette a jelenlévő 

házaspárokat, és bátorította őket a házassági hűség 

kitartó megélésére.  
 

 
 

 A templomból kilépve a Vi-Fi tagjai már 

osztották a feldíszített gyertyákat minden 

jelenlévőnek, és a gyertyák meggyújtása, valamint 

egy kis bátorítás után indult is a keringő a 

templom előtti téren. Nem volt külön tánckar, sem 

főpróba, mindenki a saját párjával, a saját 

tánctudását és bátorságát tette be a közösbe. 

Nagyjából 20-25 fiatal és idős házaspár táncolt 

gyertyával a kezében, felhívva ezzel a figyelmet 

arra, hogy a házasság egy egész életre szóló közös 

tánc, amelyben hol a nő, hol pedig a férfi lép egyet 

előre majd hátra, és így harmóniában egymással 

alkotnak egy egészet.  

 Mindenki egyetértett abban, hogy ez a 

gyertyafényes este városuk főterén, az Isten háza 

előtt, méltó lezárása volt a Házasság Hete 

programsorozatnak.              Kecskés László, hittanár 
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ANYÁK NAPJÁRA 
 

Közeledik május első 

vasárnapja, az édesanyák 

napja, amely talán az év 

legbensőségesebb ünnepe. 

Köszönetképpen nekik és 

róluk szólnak a következő 

írások. 
 

„Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 

Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 

Köszönöm, Istenem az édesanyámat.” 

(Dsida Jenő) 
 

AZ ÉDESANYÁK VÉDŐSZENTJE 
 

„Senki sem szeret jobban, mint aki életét adja 
másokért” – idézte II. János Pál pápa 2004-ben 
János apostol szavait a Vatikánban egy 
többgyermekes olasz édesanya, Gianna Beretta 
Molla orvosnő szentté avatásakor, aki saját életét 
áldozta azért, hogy világra hozhassa gyermekét. 
Majd saját szavaival a következőket mondta a 
pápa: „Amikor ma ezt az asszonyt a keresztény 
tökéletesség példaképéül állítjuk, tiszteletünket 
fejezzük ki az összes bátor anya iránt, akik 
vonakodás nélkül családjuknak szentelik magukat, 
akik szenvednek hogy világra hozzák 
gyermekeiket, majd készek minden fáradságot 
magukra venni, minden áldozatot meghozni, hogy 
a legjobbat adják tovább nekik mindabból, amit 
magukban hordoznak.” 
 Gianna Beretta Molla Olaszországban, a 
Milánó melletti Magentában született 1922-ben, 
egy tizenhárom gyermekes család tizedik 
gyermekeként. A család mélyen hívő keresztény 
volt. A szülők mindent megtettek azért, hogy 
továbbtanuljanak gyermekeik, több orvos, mérnök 
és lelkipásztor egyaránt lett közülük. Gianna 
orvosként végzett egyetemet, utána pedig sebészi 
és gyermekorvosi tanulmányokat folytatott. Nem 
feledve a családi indíttatást, már az iskolai évek 
alatt aktívan részt vett az egyházi munkában.  
 Orvosként különös szeretettel foglalkozott 
a szegényekkel, az öregekkel és a várandós 
édesanyákkal; őket ingyen gyógyította. Harmincas 
éveinek elején házasodott meg, férje gyári mérnök 
volt. Szeretetben és keresztényi hitben éltek, az 
évek alatt három gyermekük született. 
 Negyvenévesen, amikor Gianna a 
negyediket várta, méhdaganatot állapítottak meg 

nála az orvosok. Ekkor két lehetőség adódott 
előtte: Eltávolítják a méhét, ami a magzat halálát 
jelentette volna; a második lehetőség, hogy a 
daganatot távolítják el, ez viszont annak a 
veszélyével járna, hogy szülés közben a 
meggyengült falú méh megreped, és az édesanya 
élete súlyos veszélybe kerülhet.  
 Gianna a számára veszélyes lehetőséget 
választotta. Amikor 1962. húsvét nagyszombatján 
eljött a szülés ideje, arra kérte orvosait, ha közte és 
a gyermek élete között választani kell, a gyermek 
az elsődleges. És a rettegett szövődmény a szülés 
alatt be is következett, az édesanya meghalt, de 
babája egészségesen életben maradt.  
 Gianna szentté avatására 2004. május 16-
án került sor. Az ünnepség csúcspontján a pápa 
köszöntötte a még élő, akkor már több mint 
kilencven éves férjet és lányát, aki életét 
kétszeresen is köszönhette édesanyjának.  
 A katolikus egyház két évezredes 
történelme során először avatott szentté 
gyermekes édesanyát. Azóta is valamennyi 
várandós édesanya bátran kérheti Gianna Beretta 
Molla égi segítségét.                        Kormányos Lajos 
 

 
 

Áprily Lajos: A KERTBE MENT 
 

Uram, én nem tudom, milyen a kerted, 
a virágosod és a pázsitod.  

Én nem tudom, virágok ültetését  
ágyásaidban hogy igazítod. 

 

Csak azt tudom, hogy kendőjét levetve 
júniusi vasárnap hajnalán,  

beteg lábával és beteg szívével  
bánatosan kertedbe ment anyám. 

 

Uram, tele volt immár félelemmel, 
sokszor riasztó árnyék lepte meg,  
de szigony-eres, érdes két kezével  
még gyomlálgatta volna kertemet. 

 

A kicsi teste csupa nyugtalanság, 
s most elgondolni nem tudom, hogy ül.  

Virágosodban könyörülj meg rajta,  
hogy szegény ne szenvedjen tétlenül. 

 

Mezőiden ne csak virágmagot vess, 
virágaid közé vegyíts gyomot,  

hogy anyám keze gyomlálhassa kerted:  
asphodelosod és liliomod. 
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GYERMEKI GONDOLATOK 
A SZERETETRŐL 

 

Egy tudományos felmérés részeként kutatók 
megkérdeztek néhány 4 és 8 év közti gyermeket 
arról, hogy szerintük mi a szeretet. A kérdésekre 
adott válaszok mélysége és komolysága sok 
esetben a kérdezőket is meglepte… 
 

„Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a 
neved. Valahol érzed, hogy az ő szájában 
biztonságban van a neved.” Zsolti – 4 éves 
 

„A szeretet az, amikor az étteremben odaadod 
másnak a sült krumplidat, anélkül, hogy te kérnél 
az övéből.” Kriszti – 6 éves 
 

 
 

„Szeretet az, ami megnevettet, amikor fáradt 
vagy.” Teri – 4 éves 
 

„A szeretet az, amikor ha kiesik a matchboxom 
kereke, az apukám nem kiabál velem, hanem 
visszaszereli.” Zsolti – 4 éves 
 

„Szerintem az a szeretet, hogyha a felnőttek 
megígérnek valamit, akkor azt betartják. Még 
akkor is, ha csúszik az út.” Antal – 6 éves 
 

„A szeretet az, amikor anyu kávét főz apának, de 
belekortyol, mielőtt odaadná neki, csak a 
biztonság kedvéért, hogy ellenőrizze, hogy 
biztosan finom-e.” Dani – 7 éves 
 

“Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan 
baráttal kezd, akit utálsz.” Nikolett – 6 éves 
 

„A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. 
Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok 
kicsomagolását, akkor lehet meghallani.”  
Robi – 7 éves 
 

„A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb 
csirkehúst odaadja apunak.” Eszter – 5 éves 
 

„A múltkor beleestem a medencébe. Rúgkapáltam, 
mert nem tudok még jól úszni. A tesóm is utánam 

esett, direkt, hogy segítsen. A papa halászott ki 
mindkettőnket. És aztán csak ölelt minket és úgy 
dörömbölt a szíve, majdnem kiugrott a vizes 
öltönyéből.” Réka – 5 éves 
 

“A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi öreg néni 
és egy kicsi öreg bácsi még mindig barátok, még 
azután is, miután jól megismerték egymást.”  
Tomi – 6 éves 
 

„Ma anya nagyon megijedt, mert magas volt a 
nagypapa vérnyomása. Felszökött az égig a vére, 
azt mondták… szerintem az ijedés a szeretet.” 
Verus – 6 éves 
 

„Tudom, hogy a nővérem szeret engem. Onnan 
tudom, mert nekem adja az összes régi ruháját, és 
emiatt neki el kell mennie majd újakat venni.” 
Laura – 4 éves 
 

„Amikor szeretsz valakit, akkor sokat pislogsz, és 
apró csillagocskák jönnek ki belőled.”  
Judit – 7 éves               Forrás: Internet 

 

 

ÁLLANDÓ GYEREKSAROK 
KIALAKÍTÁS A TEMPLOMOKBAN 

 

 
 

Szokás mondani, és sajnos így is van, hogy 
manapság a templomban kevés a fiatal, és kevés a 
fiatal családos. Kisgyermekes apukaként én 
magam is tapasztalom, hogy milyen nehéz 
családostól templomba menni, ha a pici gyerek 
nem talál valami elfoglaltságot a szentmise alatt. 
Annak okáért, hogy ne a mécses állványt borítsa 
fel, vagy ne a virágvázákat szedegesse össze, vagy 
ne egyéb csintalansággal vonja el szülei és 
mindenki más figyelmét, a Vitalitás Csongrádi 
Műhellyel elhatároztuk, hogy megpróbálunk, 
főleg adományokból, kialakítani mindkét 
csongrádi plébániatemplomban egy kis 
gyereksarkot. A Vitalitásért és Fiatalokért 
Egyesület tagjai gyűjtötték össze a játék és bútor-  
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adományokat, a Családos Közösség pedig február 
11-én berendezte a gyereksarkokat mindkét 
templomban. A gyereksarokban egy kisasztal 
néhány kisszék, színezők és sok-sok játék 
található, sőt nagylelkű felajánlásokból mindez 
fűthető szőnyegen várja a 0 és 6 év közötti 
kisgyerekeket. Nem gondoljuk, hogy emiatt több 
kisgyermekes család fog misére jönni, de azt igen, 
hogy az Egyháznak ilyen gyakorlatias módon is a 
házasság és a család ügye mellé kell, hogy álljon. 
Ezért is kötöttük össze a gyereksarok kialakítását a 
Házasság Heti programsorozattal.  
 A játszósarokban természetesen a 
szülőknek oda kell figyelniük gyermekükre, de a 
játékkal való foglalatoskodás egy kis 
könnyebbséget jelent mindkét félnek, és ezáltal a 
többi kedves híveknek is.      Kecskés László hittanár 

 

 

FARSANG A PLÉBÁNIÁN 
 

"Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes 
örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek 
erejével bővelkedjetek a reményben."(Róma15,13) 
„De mivel hisztek, ujjongjatok a megdicsőültek 
kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek 
célját: lelketek üdvösségét.” (1Péter1.8) 
„Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek.” 
(Filippi4.4) 
Többek közt ezeket az igéket olvastuk a 
hittanórákon a farsangi időben. Ezeken az igéken 
keresztül is örvendezünk megváltottságunk 
valóságán. Ilyenkor annyira boldogító 
megtapasztalni Jézus élő jelenlétének felszabadító 
erejét. És az, hogy ezt a gyermek lelkek nagy-
nagy természetességgel átérzik, még inkább 
örömmel tölti el a szívünket. Ezek azok az áldott 
percek, amelyek minden fáradságot megérnek. 
 

 
 

Ebben az időben elmaradhatatlan a plébániai 
farsang, amely évről évre az egyik legnépszerűbb 
programunk. A résztvevők egyre növekvő 
létszáma is ebben erősít meg bennünket. Idén is 
közös énekléssel kezdtünk, amelyben „mutogatós” 
és dicsőítő énekek is voltak. Majd közösségi 

játékokkal játszottunk, illetve álarcokat 
készítettünk. Ezután vonultak fel és mutatkoztak 
be a jelmezesek. Idén is sok fantáziadús jelmezt 
láttunk. Az külön öröm volt, hogy a középiskolás 
korosztály is emelte a farsang színvonalát.           
A versenyzők többsége persze inkább alsós volt.  
A zsűri végül egy kedves „békalányt” talált a 
legötletesebbnek. Szerencsére volt lehetőség 
számtalan különdíj kiosztására is. A napot a 
fánkevés zárta. Az idei farsang a tavalyinál is jobb 
hangulatban telt. Úgyhogy ez is megerősített 
bennünket, hogy ennek a rendezvénynek jövőre is 
helye lesz a plébánián.  

Bodorné Ternai Sára hitoktató 
 

 

IMAMEGHALLGATÁS 

A HÁZASSÁG HETÉN 
 

A tavalyi évben a Házasság Hete nyitómiséjén – 
az ideihez hasonlóan – 
házaspárok fogalmazták 
meg az egyetemes 
könyörgéseket. A könyör-
gések között szerepelt a 
meddő házaspárokról szóló 
ima, hogy az Úr 
kegyelméből részesüljenek 

gyermekáldásban. Ezt a részt egy hét gyermekes 
édesanyára szerettük volna bízni, aki végül nem 
tudott eljönni. Így a mise előtt néhány perccel 
megkértünk egy idősödő hölgyet, aki a 
Vitalitásban önkéntesként segédkezni szokott, mit 
sem sejtve az ő szíve vágyáról, hogy majd olvassa 
fel az alábbi könyörgést:   
„Kérünk Urunk, adj a házaspároknak bőséges 
gyermekáldást, és testi-lelki egészséget! 
Különösen kérünk azokért a párokért, akik 
vágynak gyermeket nemzeni, de meddők, adj nekik 
hitet, hogy kitartóan imádkozzanak Tehozzád, aki 
Ábrahámnak és Sárának, Zakariásnak és 
Erzsébetnek, valamint Sámson és Sámuel 
szüleinek, és számos házaspárnak megadtad a 
csodálatos gyermekáldást. Hallgass meg Urunk!” 
 A szóban forgó hölgy mise után elmondta, 
hogy úgy érezte nem véletlen, hogy éppen rá esett 
 a hírtelen választás, mert a kedves lánya már 
legalább öt éve szeretne gyermeket, de az orvosok 
már nem reménykednek benne, hogy komoly 
beavatkozás nélkül ez összejön.  
 Néhány hét múlva a fiatalasszony mégis 
természetes úton fogant, és 2016. október 27-én 
egészséges fiúnak adott életet. A kisgyermek már 
öt hónapos, akinek a nagymamájával együtt 
hálásak vagyunk az Úrnak az imameghallgatásért. 

Kecskés László, hittanár 
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13. ÁRVÍZI EMLÉKNAP 
 

Március 11-én az 553. számú Szent Imre herceg 

cserkészcsapat 16 fővel (kiscsekészek, cserkészek 

és felnőttek vegyesen) idén is részt vettek a 

szegedi rendezésű Árvízi Emléknapon. Ezen a 

napon minden évben megemlékezünk az 1879-es 

nagy árvízről.  
 

 
 

Sátrak tömege lepte el a Dóm teret, de ezek nem 

hétköznapi sátrak voltak, ugyanis ha 

bepillantottunk egybe, igen meglepő dolgokkal 

találtuk szembe magunkat. Lehetett agyagozni, 

nemezlabdát készíteni, fát faragni, gyöngyöt fűzni, 

gyertyát önteni, arcot festetni, kitűzőt készíteni, 

társasjátékokat kipróbálni, vagy épp megforgatni 

egy szerencsekereket, hogy Bi-Pi (Baden-Powell a 

cserkészet alapítója) mit üzen nekünk arra a napra 

(pl. kreativitásra, a másikra való odafigyelésre, 

csendességre int minket stb.). A háttérben érezni 

lehetett, hogy a vállalkozó szellemű 

cserkészcsapatok már lelkesen készülnek a 

főzőversenyre. Ha pedig egy kicsit odébb 

mentünk, az ostorpattogtatás és az íjászkodás 

rejtelmeibe kaptunk betekintést. A Teddy Maci 

Kórházban orvostanhallgatók segítségével 

ismerkedhettek meg a kisebbek az 

elsősegélynyújtással, a Bogáncs találkozón pedig 

az őrsvezetők osztották meg egymással az 

őrvezetéssel járó tapasztalataikat, nehézségüket 

vagy (főként) örömüket. Egy órakor a helyszínen 

megebédeltünk, majd ismét belevetettük magunkat 

a kézműveskedésbe. Délután és este a nagyobbak 

számára volt még városjáték, éjszakai játék, 

valamint a napot ökumenikus szentmisével és 

cserkészekhez méltón tábortűzzel zárták. 

 Összességében azt gondolom, a hűvös idő 

ellenére egy csodálatos és tanulságos napot töltött 

együtt a csapat apraja és nagyja. Számomra 

különösen nagy élmény volt a régi ismerősökkel, 

barátokkal való találkozás.  

 Reméljük, hogy akik majd a későbbiekben 

fognak fogadalmat tenni, meglátták, hogy milyen 

is a gyakorlatban a cserkészet, amit hétről hétre 

próbálunk megszerettetni a foglalkozásokon. 
Kormányos Judit őrsvezető 

 

 

KERESZTÚTJÁRÁS KÉT KERÉKEN 
 

Mint 2009. óta minden évben, március 25-én, 

szombaton ismét nagyböjti kerékpáros keresztút- 

járás indult a Szent József templom elől a város 

közterein és a szőlők közötti külterületen lévő 

keresztekhez, szobrokhoz és harangokhoz.  
 

 
 

A zarándok csapat 28 főből tevődött össze, 

felnőttek és gyermekek kitartóan járták végig a 15 

km hosszú utat. Topsi Bálint plébános atya is a 

kerékpározókkal tartott. A körút 14 állomásán a 

bevezető ének után mindig más-más résztvevő 

olvasta fel Urunk szenvedésének történetét, majd 

közös imádsággal zárult az elmélkedés. Rövid 

ismertetés is elhangzott az adott szobor, kereszt 

vagy harang történetéről. A napsütéses tavaszi 

időben a kiskertekben szorgoskodók érdeklődve 

figyelték a keresztútjárókat, amint az egyik 

állomásról a másikra tartó kerékpározók hosszú 

sorának élén a feszületet vivő haladt. 
A keresztút állomásai a következők voltak: Szent 

József templom előtti kereszt, Györfösi körforgalomnál 

lévő kereszt, Kőkereszt, Ibolyás úti kereszt, Szent 

Család szoborcsoport, Tombác úti kereszt, Mészáros 

kereszt, Swechtje kereszt és harang, Györfösi 

körforgalomnál lévő kereszt, Nepomuki Szent János 

szobor a fahídnál, Kereszt téri kereszt, Szent Ferenc 

szobor (Szent József Plébánia templomkert), Szent 

József templom előtti kereszt, Fájdalmas Anya oltár 

(Szent József-templom).  

Lelki feltöltődést nyújtó, szép délelőttöt töltöttek 

együtt azok, akik részt vettek a kerékpáros 

zarándoklaton.                      Révész József 
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NÉPI KALENDÁRIUM 
 

Április 
Szelek hava, Szent György hava 

 

Április 24. 

Szent György 

napja 

Az igazi tavasz 

kezdete. Az 

állatok Szent 

György-napi 

első kihajtá-

sához számos 

hiedelem és szokás fűződött, mellyel az állatok 

egészségét, szaporaságát, tejhozamát igyekeztek 

biztosítani, gonoszelhárító, termékenységvarázsló 

célzattal.  
 

Április 25. Márk napja 

Szent Márk evangélista ünnepe. Búzaszentelés 

napja. Mise után a hívek kereszttel, lobogókkal 

kivonultak a határba, ahol a pap megszentelte a 

vetést. Mindenki vitt haza magával a megszentelt 

búzaszálakból, melyeknek gonoszűző erőt 

tulajdonítottak. 
 

Április, Húsvét ünnepe 

A legnagyobb keresztény 

ünnep, Jézus Krisztus 

feltámadását ünnepeljük. 

Általában áprilisra kerül. 

A konyhában a nagy-

szombat sonkafőzéssel, 

kalácssütéssel, a húsvéti 

előkészületekkel telik.       

A húsvéthétfőt locsolkodás, 

locsolóversek jellemzik.  

 

Május 
Ígéret hava, Pünkösd hava 

 

Május 1. Munkás Szent József napja 

A munkások védőszentjének, Jézus nevelőapjának 

ünnepe. A nap hagyománya a májusfa-állítás. A 

lányok kapujára vagy kerítésére tűzött zöld ág a 

természet megújulásának a szimbóluma, 

ugyanakkor udvarlási szándék, szerelmi ajándék. 
 

Május 4. Flórián napja 

Flórián a tűzoltók és tűzzel dolgozók védőszentje 

volt. Néphagyomány, hogy napján nem gyújtanak 

tüzet, a század elején még a kovácsok sem 

dolgoztak, és kenyeret sem sütöttek.  

Május 12. Pongrác, 13. Szervác, 14. Bonifác 

Fagyosszentek: A földművelő munkában a 

fagyosszenteket többnyire megvárták, és csak 

utána ültették az uborkát, babot, paradicsomot. 

"Szervác, Pongrác, Bonifác megharagszik, fagyot 

ráz." 
 

Május 25. Orbán napja 

Szent Orbán a szőlőművesek védőszentje, a 

negyedik fagyosszent. A hideg árt az éppen 

virágzó szőlőnek, ezért körmenetben vonulnak 

szobrához, hogy segítsen hívein.  
 

Május, Pünkösd ünnepe 

Ez az ünnep a 

húsvétot követő 

ötvenedik napon 

kezdődik. Az 

egyház születés-

napja. Népha-

gyománya a 

pünkösdi király 

választás, aki 

egy évig minden lakodalomba, mulatságra 

hivatalos, minden kocsmában ingyen fogyaszthat. 

 

Június 
Napérés hava, Szent Iván hava 

 

Június 8. Medárd napja 

Közismert időjárásjósló nap. Ha ezen a napon esik 

az eső, akkor negyven napig esni fog.                   

A szőlősgazdák szerint, ha Medárdkor esik, rossz 

szőlőtermésre lehet számítani.  

 

Június 10. Margit napja 

Vértanú Szent Margit ünnepe. Ezen a napon vetik 

a retket, hogy jó gyenge maradjon. Régen 

tyúkültetésre alkalmas napnak tartották.  

 

Június 13. Páduai Szent Antal napja 

Nagy tiszteletnek örvendő szent. Az elveszett 

dolgok megkerítője, vagyon őrzője, betegség 

gyógyítója.  

 

Június 24. Szent Iván napja  

A nyári napforduló napja, melyet tűzgyújtással 

ünnepeltek, hogy a gonosz szellemeket elűzzék.  

 

Június 29. Péter és Pál napja 

Szent Péter és Pál vértanúhalált halt apostolok 

ünnepe. Úgy tartották, hogy a búza töve ezen a 

napon megszakad, néhány nap múlva kezdődhet 

az aratás.              Forrás: Internet, Népi Kalendárium 
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A N Y A K Ö N Y V I  

 

K E R E S Z T E L É S  
 

2017. 02. 26. 

 
Tyukász Lana Zenina 

 

 
Valkai Noel Péter 

 

2017. 03. 05. 

 
Crescentini Chiara Ilona   és 

Crescentini Roman László 
 

2017. 04. 02. 

 
Ambrus István Sándor 

H Í R E K  

 

H Á Z A S S Á G K Ö T É S  
 

2016. 12. 30. 

 
Kulbert György és Takács Hajnalka 

 
 
 

E L H U N Y T J A I N K  
 

 

+Hegedűs Józsefné szül: Kocsi Mária 

+Klucsai István 

+Szivák Jánosné szül: Pintér Ilona 

+Szabó István 

+Nagyistók György 

+Kókai Istvánné szül: Szivák Viktória 

+Papp István 

+Bakó Mihályné szül: Varga Ilona 

+Mészáros Klára Matild 

+Dósa Farkas Gergely 

+Szepesi János 

+Lászólné Túri Rozália Zsuzsi 

+Cseszkó Julianna 

+Szivák Mihályné szül: Palatinus Julianna 

+Mucsi István 

+Túri András István 

+Forgó Antal 

+Balázsné Kása Éva 

+Gémes István 

+Gut Mihályné szül: Tyukász Julianna 

+Kálmán István 

+Kocsis Józsefné szül: Fehér Erzsébet 

+Nagyistók Lajosné szül: Németh Margit 

+Kocsis Ferenc 

+Szabó Katalin 

+Túri Dezsőné szül: Révész Mária 

+Tóth József 

+Mihály Miklós 

+Bertus András 
 

 

   
 

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

Nyugodjanak békében. Amen. 
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SZENTMISÉK RENDJE A CSONGRÁDI PLÉBÁNIÁK TEMPLOMAIBAN ÉS AZOK FÍLIÁIBAN 
 

 Szent József templom: Hétfő, Szerda, Péntek, Szombat:  17.00 óra,  Vasárnap:  8.30 óra. 
 Nagyboldogasszony templom: Kedd, Csütörtök, Péntek, Szombat: 18.00,  Vasárnap: 10.00 és 18.00. 

 Szent Rókus templom: Szombat:  18.00 óra. 
 Bokros, Szent László templom: Vasárnap:  14.00 óra. 

 Felgyő, Szent István templom: Vasárnap:  11.30 óra. 
 

 

SZENT SÍR SZOBOR 
 

 
 

Templomunk Szent Sír szobrát csak nagyszombaton, 

rövid ideig látjuk. A Historia Domus 1941. április 3-i 
bejegyzéséből tudhatjuk, hogy ezt a szép, sírban fekvő 

Krisztust ábrázoló szobrot a szegedi ferences 
kolostortól, P. Vencel definítor atya jóvoltából kaptuk 

ajándékba. Ez a szobor az alsóvárosi ferences 
templomban lévő, Pásztor János szobrászművész 

alkotásáról készült hiteles másolat. 
 

 

VÁROSI FÁKLYÁS KERESZTÚT 
 

 
 

Városi fáklyás keresztúton vettünk részt, április 7-én, 
több mint hatvanan. Az útvonal a Nagyboldogasszony 

templomtól a Szent József templomig tartott. 
 

 

FERENCES ESTÉK 
 

Április 24-én, hétfőn az esti szentmise után dr. Závogyi 

Zsuzsanna háziorvos tart előadást az internetes 
orvoslás veszélyeiről. Szeretettel várják az 

érdeklődőket a kolostor könyvtárába! 
 

 

MAJÁLIS 
 

A Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület a 

helyi plébániákkal közösen idén is részt vesz a május 
1-i városi majálison és főzőversenyen. Ebédet 

előzetesen lehet rendelni a plébániákon április 21-ig. 
Ezt követően már nem tudunk ebéd-igényt elfogadni. 

Szeretettel várunk mindenkit a közös együttlétre! 

ADÓ 1 % 
 

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának 

felajánlásával támogassa a Csongrádi Ferences 
Hagyományokért Egyesület tevékenységét. 

Adószámunk: 19561039-1-06. Felajánlását előre is 
köszönjük! 

 

 

CSERKÉSZET 
 

Szeretettel vár tagjai sorába a Szent József Plébánián is 
működő 553. sz. Szent Imre herceg cserkészcsapat. 

 

 

IRODAI FOGADÓÓRÁK A PLÉBÁNIÁKON 
 

Szent József Plébánia: 
Hétfő, szerda, péntek:  16.00 – 17.00 óra 

Nagyboldogasszony Plébánia: 
Hétfőtől – péntekig:  9.00 – 12.00 óra 

 

 

CSOKI 
 

A Csongrádi Katolikus Ifjak közösség várja a 
fiatalokat szombat esténként 19.00 órai kezdettel az 

egyik héten a Nagyboldogasszony plébániára, míg a 
másik héten a Szent József plébániára. 

 

 

KÖSZÖNETET MONDUNK 
 

Mindazoknak, akik munkával, vagy adományokkal 
támogatták egyházközségünk életét, működését. Isten 

fizesse meg! 
 

 

SZERKESZTŐI ÜZENET 
 

Terveink szerint lapunk következő száma júliusban 

jelenik meg. Kérjük, hogy a közlésre szánt írásaikat 
június 30-ig juttassák el a szerkesztőség részére. 

 

 
Csongrád - Piroskavárosi Szent József plébánia és a 

bokrosi Szent László templom híveinek lapja. 
Megjelenik évente négy alkalommal, 400 példányban. 

Felelős kiadó: Topsi Bálint plébános 
Szerkesztő: Túriné Nádudvari Mária 

Tördelés, fotó: Pap Imre 
Cím: 6640 Csongrád, Piroska János tér 4. 

Tel./Fax: 06-63/483-063 
Honlap: www.kistemplom-csongrad.hu 

E-mail: szent.jozsef.plebania.csongrad@gmail.com 

Nyomdai munkák: Fotó-Print Stúdió, Csongrád 

52. szám 


