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A SZENT JÓZSEF-TEMPLOM 

BÚCSÚÜNNEPE 
 

„Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, 

ünnepi napot ülvén Szent Józsefnek tiszteletére, 

kinek ünnepén örülnek az angyalok, 

és magasztalják az Istennek Fiát.” 
 

Ezzel a bevezető énekkel vette kezdetét 

templomunk búcsúünnepe március 18-án, 

vasárnap délelőtt. A szentmisét Serfőző Levente 

atya, a Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási 

püspöki helynöke mutatta be. Szentbeszédének 

szerkesztett változatát közöljük a következőkben. 
 

 
 

„Kedves Testvérek!  

Szent József ünnepén vagyunk együtt ebben a 

szentmisében. Egyrészt hálát adunk, amiért őt adta 

az Úr, kérjük közbenjárását, ünnepeljük őt, és 

hálát adunk azért is, hogy ez a templom az itt élő 

ősi csongrádiak és a ferences közösség részéről 

neki lett ajánlva, az ő tiszteletére lett fölszentelve.  

 Szent József egy olyan kegyelemben 

részesült, hogy nagyon közelről szemlélhette, 

láthatta a titkot. Azt a titkot, amelyet oly sokan 

vártak az Ószövetség időszakában, sokan szerették 

volna látni a Messiást, találkozni vele. És József 

életében ez beteljesedett.  

 Az ő életét is, mint oly sok bibliai 

szereplőnek az életét, cselekedeteit, vagy éppen 

szentírási eseményt úgy tudunk igazán értelmezni, 

hogyha mindezt Jézus Krisztussal kapcsolatban 

értelmezzük, és próbáljuk megérteni ennek az 

üzenetét. Mire gondolok? Ha föllapozzuk a 

Szentírást, akkor rögtön a Teremtés könyvét 

olvashatjuk. Ebben azt látjuk, hogy Isten nem csak 

egy világot teremtett, hanem embert is teremtett 

ebbe a világba. Az embert pedig nem magányra, 

hanem közösségbe hívta, vagyis emberpárt 

teremtett az Isten, férfit és nőt. S azt látjuk, hogy 

ez az ember, akinek Isten életet ad, belefut a saját 

zsákutcájába azzal, hogy isteni tulajdonságokat 

akar magára ölteni, vagyis Isten helyébe akar 

lépni. Ezzel egy olyan mélypontra süllyed, 

amelyet úgy hívunk, hogy bűn. S nagyon nehezen, 

sőt egyáltalán nem tudott kilépni ebből ezek után.  

 Ahogy haladunk tovább a Szentírást 

olvasva, azt látjuk, hogy az ember az évszázadok 

során egyre távolabb kerül az Istentől. Azt is 

látjuk a sorok mögött, hogy az Úr ezt nem tudja 

elviselni. Azt, akit teremtett, akinek életet adott, 

nem tudja messze engedni magától. Olyan ez, 

mint egy szülő-gyermek kapcsolat. S ekkor küldi 

el a fiát, Jézus Krisztust, aki ekkor lesz emberré, 

hogy az embert újra magához közelebb hozza. 

Isten emberré lesz Jézus Krisztusban.                   

A teremtésnek, az ember teremtésének Jézus 

Krisztusban van igazán értelme.  

 De tovább is léphetünk a bibliában, hogyha 

olvassuk a következő könyveket. Ott találjuk 

Mózest, aki azt a feladatot kapja, hogy kivezesse 

Egyiptomból, a rabszolgaságból a választott népet. 

Feladatán túl abban a megtiszteltetésben, 

kegyelemben, érdemben részesül, hogy ő veszi át 

a törvényeket. Ő lesz a tanúja a szövetségnek, 

amelyet úgy hívunk, hogy Ószövetség. És ez a 

szövetség, a kőbe vésett törvény, a parancsolatok, 

ezek alkotják az Isten és ember között a kapcsolat 

kereteit. Igen ám, de azt is látjuk, hogy ezek a 

parancsolatok egy idő után annyira erejüket 

vesztik, hogy lassan már csak a kő marad belőlük.  

Kőszívűvé válik a választott nép többsége. Már 

csak azt követik, amit a törvényben olvasni lehet. 
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S ekkor érzi azt megint az Úr, kikövetkeztetjük a 

sorok mögött, hogy mindezt újra meg kell tölteni 

élettel. Vagyis Jézus Krisztus küldetése a 

megváltás mellett az, hogy újra életre hívja ezt a 

közösséget. Hogy ne hideg, megdermedt, 

mozdulatlan kő legyen ez a kapcsolat, hanem egy 

élő, élettel telibb Isten és ember között.  

 Miért tettük ezt az idő- vagy 

üdvösségtörténeti utazást? Azért, mert Szent 

József életét és küldetését is csak Jézus Krisztus 

személyén keresztül érthetjük meg. Nem sokat 

tudunk róla. Talán 2-3 szentírási rész az, amit 

megörökítettek számunkra úgy, hogy ő egyetlen 

egyszer sem szólal meg az evangéliumokban. 

József, a názáreti ács az a csendben, háttérben, 

egyszerűségben élő ember, aki Mária jegyese és 

segítője lesz. És Jézus nevelőapja. Sokan 

gondolták azt, hogy egy Messiás, egy jövendő 

király hogyan nevelkedhet egy ilyen 

egyszerűségben. Úgy, hogy Isten az 

egyszerűségben tud növekedni, a csöndben tud 

megszólalni. Isten mindig ott van a háttérben, 

életünk hátterében, az egyszerűség, a csend az ő 

nyelve, ahogyan megszólal bennünk, életünkben. 

  Mit tanulhatunk Szent Józseftől mi, akik 

ebben a 21. századi extra gyors, azonnali világban 

éljük az életünket? 

 Elsősorban amit mi Szent Józseftől ma 

tanulhatunk, az a bizalom. A bizalom, amely kezd 

elveszni belőlünk. Bizalom nélkül nincsenek 

emberi kapcsolataink, nélküle nincs családi élet, 

nincs házasság, nincs szülő és gyermek kapcsolat. 

A bizalom az alapja minden emberi 

kapcsolatunknak. Ugyanígy igaz Isten és ember 

kapcsolatunkra is. Bizalom nélkül nincs Isten 

kapcsolat, nem tudunk imádkozni, nem tudunk 

megállni az Úr előtt, nem tudunk szabadok lenni. 

Isten a bizalmamat várja, hogy a bizalmamat 

újítsam meg benne, hogy bízzak, hogy merjek rá 

hagyatkozni. Szent József bízott az Úrban, úgy 

bízott, hogy igazából nem tudta, mi fog 

következni, nem tudta, hogy mire számítson, 

amikor Mária gyermeket várt. Nem tudta mi lesz a 

következő lépés. De az Úr közbelépett, amikor el 

akarta titokban bocsátani Máriát, s azt mondta: 

József ne félj, vedd magadhoz Máriát, indulj el!   

A bizalom választ szül az Isten részéről. Ha bízok, 

akkor Isten válaszolni fog. 

 A második, amit tanulhatunk Szent József 

életéből az a bátorság. Bátor volt és bízott. 

Ahogyan rá merte bízni magát az Istenre, és bátran 

belépett abba a meghívásba, amit kapott az Úrtól, 

ez mind mind példa a számunkra. Bátran volt atyja 

és egyben földi apja a gyermek Jézusnak. Elindult 

az ismeretlenbe, mert tudta, hogy az Istennek terve 

van vele. Hogy mi lesz a következő lépés, azt 

rábízta az Úrra.  

 Harmadik, amit tanulhatunk Szent 

Józseftől, az az atyaság. Ahogyan ő atya volt. 

Ahogyan, mint földi atyja a názáreti gyermeknek, 

bevezette őt az életbe, felnevelte, bátorította. 

Megadta neki azt a bizalmat, amit ő tapasztalt meg 

az Istentől. Tudunk-e egymásban bízni, tudunk-e 

az atyára tekinteni, tudunk-e atyja lenni annak, 

amit Istentől kapunk? Vagyis tudunk-e 

gondoskodni arról, amit Istentől kaptunk ebben a 

földi életben? Megőrizni és vigyázni rá. Ha kell az 

egészségemet, ha kell a családomat, ha kell a 

munkámat, tehetségemet, annyi mindent kapunk 

az Istentől, aminek atyja, gondoskodója lehetünk. 

 A bizalom, a bátorság és a gondoskodás. 

Ez a három erény, amit ma Szent József életéből 

meríthetünk és továbbvihetünk magunkkal.          

S mindezt azért tudjuk, és tudta József is 

megtenni, mert magában hordozta az Istent.  
 

 
 

Egyik kedvenc költeményem Dsida Jenő „Valami 

arcot viszek” című verse, melyből 

megtapasztaljuk mit jelent Istent hordozni 

önmagunkban. A költő úgy fogalmaz, hogy ő egy 

arcot visz, ami benne van a lelkében, a szívében, 

az életében, mindenben amit végez, ott van az 

Isten arca. „Valami arcot, szentséget viszek 

elrejtve mélyen. Havas nagy úton bandukolok 

szembe a lemenő nappal.” Ha földi életünket úgy 

tekintjük, mint egy út, a napot, mint magának 

Istennek a jelenléte, aki megvilágítja az életünket, 

akkor ő előttünk és bennünk él.  

 Kívánom, hogy mindannyian meglássuk, 

felfedezzük és hordozzuk ezt az arcot, Isten arcát 

úgy, ahogyan Szent József az ő egyszerűségében 

meglátta, hordozta és hűséges maradt hozzá. 

Ámen.” 
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NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT 
 

Március 19-én és 20-án Nagy Róbert szőregi 
plébános tartott nagyböjti lelkigyakorlatot a Szent 
József- és a Nagyboldogasszony templomban.  
 

 
 

A házasságtörő asszonyról szóló példabeszéd 
felidézésével kezdte elmélkedését a 
lelkigyakorlatot vezető atya. A bűnös asszonyt 
büntetésül meg akarják kövezni, de Jézus nem 
engedi. Vagyis azt mondja, ha akarjátok, hát 
kövezzétek meg! De az kezdje a kövezést, aki 
közületek bűn nélkül való. Erre mi történik? 
„Egymás után eloldalogtak, élükön a vénekkel, 
csak Jézus maradt ott az asszonnyal.” Ez az 
asszony vétkezett, nem mondja azt Jézus, hogy 
nem vagy bűnös, de többet érsz annál, hogy 
meghalj. Nem ítéllek el téged. 
 Az asszony megmentése a mennyei Atya 
akarata. „Az én eledelem az, hogy a mennyei 
Atyám akaratát teljesítsem.” Isten nem ítélni akar, 
hanem felemelni bennünket. Jézus így szólt az 
asszonyhoz: „Menj, és többé ne vétkezz!” 
 Ahogy a gyermeket sem kell meggyőzni 
arról, hogy a szülei szeretik őt, úgy minket sem 
kell meggyőzni arról, hogy Isten szeret, hiszen 
megbocsátja bűneinket. Jósággal és szeretettel 
fordul hozzánk, törődik velünk, gondoskodik 
rólunk, hogy szolgálni tudjon felénk. 
 A mennyei Atya szeretetéről való 
tanúságtétel mellett Jézus küldetésének másik 
része az ő keresztje. Nagyböjti időben az ő 
keresztjére tekintünk, de ez is az Atya iránti 
szeretetének egyik legnagyobb jele. „Jézus 
engedelmes a halálig, mégpedig a kereszthalálig.” 
Ebben is csodálatosan megmutatja bizalommal 
teljes ráhagyatkozását, engedelmességét, ahogy a 
mennyei Atya kezébe teszi le az életét. Ezzel 
képes megmenteni mindannyiunkat az örök életre.  
 Isten nem haragszik ránk azért, hogy 
fiának miattunk kell meghalnia. „Indulj fiam, és 

hozd haza őket!” Az Atya akaratát igyekszik 
teljesíteni a kereszt által, hogy az ember 
visszataláljon az atyai házba.  
 A nagyböjti idő alkalmas arra, hogy 
Istennek erről a minden értelmet meghaladó 
szeretetéről elmélkedjünk. Nyissuk meg a 
szívünket és kérjük meg az Urat, hogy szeretete 
formálja, alakítsa a mi szívünket, életünket, hogy 
hálából mi is a lehető legjobban tudjuk szeretni 
Őt.  
 Ezekkel a gondolatokkal fejeződött be 
nagyböjti készületünk fontos eleme, az idei 
lelkigyakorlat. 

Összeállította: Túriné Nádudvari Mária 
 

 

KERÉKPÁROS KERESZTÚTJÁRÁS 
 

Március 17-én, szombaton, szemerkélő esős, 
hideg, télies délelőttön 24 biciklis gyülekezett a 
Szent József templom előtt, hogy a 9. kerékpáros 
keresztúton részt vegyen.  
 

 
 

Az első állomás a templom előtti kereszt, majd a 
második a Széchenyi út-Fekete János utca sarkán 
levő útszéli kereszt volt. Ezután a temető 
főbejáratánál lévő Krisztus szobor következett. Itt 
már látszott, hogy kitartó lesz az eső, ezért 
változtatva a terveken, a temetőben jártuk végig a 
rövidített keresztútat. A további állomások sorban: 
4. Harangok előtti kereszt, 5. Hegyi Antal 
plébános sírja, 6. Zsótér Antal plébános sírja, 7. 
Berkecz József plébános sírja, 8. Páter Tábori 
Flórián ferences szerzetes sírja, 9. Benedek 
Sándor plébános sírja, 10. Magyar hősök 
keresztje, 11. Schupiter Géza plébános sírja, 12-
13-14. Kápolna előtti stációk.  
Minden állomáson imádkoztunk, majd rövid 
ismertető hangzott el az adott kereszt, vagy szobor 
történetéről, illetve felidéztük elhunyt 
plébánosaink, illetve szerzetesünk emlékét.  

Révész József 
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NYOLCVAN ÉVE TÖRTÉNT 
 

Folytatva a plébániatörténeti sorozatot, most az 
1938. január, február és március hónapokban a 
Szent József plébánia ferences szerzetesei által 
vezetett Historia Domus bejegyzéseiből következnek 
részletek.  
 

 
 

Az 1938-as év januárja vendégfogadással 
kezdődik: „2-án Rómából szabadságra jött Juniper 
testvér látogatott el hozzánk… 10-én kezdődött a 
falusi és tanyasi agrár ifjak tanfolyama és 
lelkigyakorlata. A lelkigyakorlatokat P. Házfőnök 
tartotta, s azok 12-én reggel közös szentáldozással 
fejeződtek be… 23-án mondta Simonffy Gentilis 
tömörkényi plébános az aranymiséjét, melyen ott 
volt P. Házfőnök és P. Jeromos. P. Házfőnök 
mondta az ünnepi beszédet. 25-én a nagytemplomi 
plébánián havi összejövetel volt. Úgy a 
megbeszélésen, mint a vacsorán mindnyájan részt 
vettünk. 
 Februárral egy kicsit enyhébb időjárás 
köszöntött be. 2-án igen kellemes, enyhe idő volt. 
Bokroson P. Jozafát mondta a misét. 3-án Szent 
Balázs áldást adtunk. Eljöttek a közeli iskolák 
gyermekei és felnőttek is igen sokan, hogy Balázs- 
áldásban részesüljenek. E napon jött meg Ferenc 
testvérnek Dunaföldvárra való áthelyezése, aki 
helyett Vácról Kasztusz testvért helyezték 
hozzánk… 13-án Fr. Cseh Kasztusz testvér 
Pécsről idehelyezve megérkezett. Újra erősen 
téliesre fordult az időjárás, és 14-én igen erős 
havazás volt. A különösképpen rendetlen időjárás 
következtében mindnyájan influenzásak lettünk. 
Különösen P. Jeromoson vett nagyon erőt a 
betegség, és neki egy hétig feküdnie kellett. P. 
Szilveszter és P. Jozafát is csak nagy 
erőfeszítéssel tudták óráikat megtartani. 16-án P. 
Házfőnök egy tanyai beteghez ment. A beteg 
lakása tőlünk 16 km-re van és így neki 32 km-t 
kellett megtennie. 18-án megérkezett Fr. Nagy 
Petroniusz testvér, akit Jászberényből helyeztek 
ide hozzánk. 19-én tanyai esküvő volt a bokrosi 
kápolnában. Az esküvőn a polgármester is részt 
vett és a fiatal párt P. Házfőnök adta össze. 
Február 27-én, 28-án és március 1-én háromnapos  

farsangi szentségimádás volt úgy a 
nagytemplomban, mint nálunk. Mindhárom nap 
igen nagy számban vettek részt híveink a 
szentségimádáson. P. Házfőnök mindhárom nap 
délelőtt a nagytemplomban, délután 6-kor pedig 
nálunk tartott beszédet ugyancsak nagyszámú 
hívősereg előtt.  
 Ugyancsak 1-én, húshagyó kedden, a 
nagytemplomi plébánián voltunk vacsorán, és ott 
megbeszéltük az itthoni missziók ügyét. 2-án a 
Püspök úrnak és a Főatyának beszámoló leveleket 
küldtünk. Ugyanezen a napon, hamvazószerdán 
sok iskolás gyermek és felnőtt jött hozzánk 
hamvazkodni. Ugyancsak 2-án este P. Házfőnök 
Gátérre utazott missziót tartani. 6-án P. Szilveszter 
is elutazott Gátérre, hogy a körmenet 
rendezésében segédkezzen. A misszió 8-án 
fejeződött be és P. Házfőnök este a 8 órai vonattal 
érkezett haza. 11-én érkezett meg P. (Károlyi) 
Bernát kínai missziós atya a magával hozott kis 
kínai árvával, Tomival. P. Bernát minden 
iskolában és azon kívül a nagyközönség számára 
is több előadást tartott a kínai viszonyokról és a 
misszionáriusok ottani küzdelmes életéről. 
Előadásait, melyeket vetített képekkel kísért, 
mindenhol nagy tetszéssel és érdeklődéssel 
fogadták. A hívek P. Bernátot, mint a kis Tomit 
mindenhol nagy szeretettel fogadták. Egymást 
érték a meghívások, melyek közül sokat az idő 
rövidsége miatt vissza kellett utasítaniuk. A kis 
Tomit elhalmozták ajándékokkal, melyeket ő 
mind eltette, hogy a kis kínai testvéreknek vigye. 
13-án délelőtt a nagytemplomban, délután pedig 
nálunk tartott beszédet P. Bernát. A hívek mindkét 
helyen zsúfolásig megtöltötték a templomot. 
Közben a kis Tomi persellyel körüljárt és gyűjtött 
a missziók javára. Úgy a beszédeken, mint az 
előadásokon igen szép összeget sikerült neki 
összegyűjtenie. Reméljük, hogy mindketten szép 
emlékekkel távoztak el Csongrádról… 20-án III. 
Rendi gyűlés volt. Ezen az éjszakán kerítésünkből 
több oszlopot ledöntöttek. A tetteseket reggelre a 
rendőrség már el is fogta. 26-án megérkezett 
Szegedről P. Halápi Félix, és délután P. 
Házfőnökkel együtt Tömörkényre mentek 
missziót tartani. 31-én Tömörkényen papi gyűlés 
keretében ünnepeltük  Simonffy Gentilis 
tömörkényi plébános 50 éves papi jubileumát. 
Ugyanezen a napon megkezdődött a gimnazisták 
lelkigyakorlata, melyet az I.-III. osztályok részére P. 
Jozafát tartott.” 
Forrás: A csongrádi ferencesek Historia Domusa 
1936. évtől. Fordította, digitalizálva olvashatóvá és 
kutathatóvá tette Árkossy Lehel, Kecskemét, 2011-2012 
évben.                                Összeállította: Révész József 
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A JERUZSÁLEMI SZENT SÍR 

BAZILIKA 
 

 
 

Szent Sir-templomnak (Ecclesia Sancti Sepulchri) 
nevezik azt a keresztény templomot 
Jeruzsálemben, amely a Golgota helyszínén épült, 
és szentélye magában foglalja Jézus Krisztus 
keresztre feszítésének, közeli sírjának és 
feltámadásának helyét is a város falain kívül. 
Jézus húsvéti feltámadása keresztény vallásunk 
legfontosabb üdvösségtörténeti eseménye, és ez a 
bazilika a világ kereszténységének legfontosabb és 
legnagyobb temploma. Befogadóképessége több 
mint nyolcezer fő. Görögkeleti- és ortodox 
keresztény testvéreink a Feltámadás 
(Anasztaszísz) templomának nevezik. Ez a 
templom a jeruzsálemi latin- és a jeruzsálemi 
ortodox pátriárka székesegyháza is. Az örmény, a 
kopt (egyiptomi keresztény) és a szír keresztény 
testvéreink is jeruzsálemi főtemplomuknak tartják. 
Jézus Keresztútjának utolsó öt állomása (X-XIV) 
a bazilikában található. 
 Építését Nagy Konstantin császár 
uralkodása idején kezdték meg Kr.u. 326-ban, és 9 
év múlva 335-ben szentelték fel. Kr.u. 614-ben a 
perzsák a templomot lerombolták és felégették, de 
újjáépítése hamar elkezdődött I. Herakleiosz 
császár parancsára. A jelenlegi kupolás bazilikát a 
keresztes lovagok emeltették 1103-1130. között. 
 Sajnos február 25-től 28-ig zárva volt a 
bazilika, ugyanis működtetői így tiltakoztak a 
számukra kedvezőtlen városi rendeletek ellen. 
Erről az „Új Ember” újságunk március 11-i 
számában a következő sorokat olvashatjuk: 
„Katolikus részről Francesco Patton érsek, 
szentföldi kusztos pátriárka, görög ortodox részről 
III. Teofil, örmény részről Nourhan Manougian 
pátriárkák közleményt adtak ki, amelyben azt 
írták, hogy aggodalommal figyelik az egyház és a 
szentföldi közösségek ellen folytatott módszeres 
kampányt, amellyel a jeruzsálemi városháza 

súlyosan megsérti a "status quot", vagyis a 
jelenlegi állapotot az egyházi tulajdonban lévő 
templomok és ingatlanok adóztatása miatt. 
Benjamin Netanjahu miniszterelnök február 27-én 
tett lépéseket a válság megoldására. Válaszul a 
három egyházi vezető újra megnyitotta a bazilikát. 
Jeruzsálemet, ahol a keresztények továbbra is 
kihívásokkal néznek szembe, olyan helynek kell 
tekinteni, ahol a három monoteista (Egyistenhívő) 
vallás együtt élhet és gyarapodhat!” (Nemzetközi 
Katolikus Sajtó: The Tablet) 
 Imádkozzunk, hogy Krisztust követő 
keresztény vallásunk legnagyobb templomában 
zarándoktestvéreink mindig nyugodt körülmények 
között tudjanak imádkozni és a húsvétot is 
megünnepelni.                              Kovács János atya 

 

 

AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ 
 

Mit jelent ez? Miért él annyi ember mégis 
rabságban? Mennyi kötelék húz bennünket, 
keresztényeket is sokszor. Jézus azt mondta: „Ha 
kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim 
lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság 
szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,31-32) Az lesz 
tehát tanítvány, aki mindvégig kitart a tanításban 
és ez által megismeri az igazságot. 
 

 
 

Mi az igazság? Ki az igazság? Amit én tudok az 
igazságról: Isten a teremtő, Jézus a megváltó, a 
Szentlélek tesz élővé. Az ember Isten képmására 
alkottatott. Isten szeretete kiárad szívünkbe a 
Szentlélek által. Az Isten szeretet. Az Isten szeret. 
Szeretetből hívott életre. Engem akart. Az Igazság 
maga Krisztus, az Új Teremtés. A helyreállított 
ember. Igazság, hogy Jézus keresztáldozata árán 
visszanyertük az isteni képmást, sőt Krisztusban 
Isten gyermekei, örökösei lettünk. Minden, ami az 
övé, a miénk is. 
 Azt imádkozzuk: Tiéd az ország, a hatalom 
és a dicsőség! Ha Krisztusban társörökösök 
vagyunk, akkor elmondhatjuk, hogy miénk az 
ország, amelyre Jézus meghívott mindannyiunkat 
és azt mondta, köztetek van. Tehát nem csupán a 
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mennyben, már itt elkezdődött bennünk és 
közöttünk. Miénk a hatalom is, hiszen Jézus él 
bennünk. Hatalmunk van a világot pusztító erők 
felett. Jézus, aki bennem él hatalmasabb annál, aki 
a világ urának tartja magát. Hatalmasabb a 
bűneinknél, a szenvedélyeinknél, a 
betegségeinknél. Miénk a dicsőség is! Krisztus 
legyőzte a halált. Bűnné vált, hogy a mi bűneinket 
semmissé tegye. Már a kereszten kinyilatkoztatta 
Istenségét: „Amikor majd fölmagasztaltatik az 
Emberfia, megtudjátok, hogy én vagyok.” (Jn 
8,28) Állunk a kereszt alatt, szemléljük az 
elerőtlenedett testet, a megfeszített szeretetet, aki a 
mi szabadságunkért függ a fán, és azt mondja, 
megtudjátok, hogy én vagyok. Én vagyok, Aki 
vagyok, mondta Isten Mózesnek. Ez az én vagyok 
ugyanaz. Én vagyok az Isten, aki mindig van, aki 
mindig jelen van, aki felette van a térnek és 
időnek. Én vagyok a teremtetlen Isten. A százados 
megértette ezt, amikor felkiáltott: ”Ez az ember 
valóban Isten fia volt!” (Mk 15,39) 
 Mi, akik évtizedek óta szemléljük a 
keresztet, megnyitottuk-e  már a szívünket 
annyira, hogy átéljük, aki a kereszten függ a 
dicsőség királya? Nem az emberi dicsőségé, amely 
töviskoronával jutalmaz, amelynek pusztulás, az 
emberi lélek torzulása az eredménye. Az isteni 
dicsőség, ami szabaddá tesz, ami független a 
körülményeinktől! Sőt minél erőtlenebb az ember, 
annál inkább megnyilvánul az Isten dicsősége! 
Hogy miért nem éljük ezt? Mi az, ami 
megakadályoz a látásban? A szeretet addig feszül 
a fára, amíg mi hagyjuk. Bűneink Krisztus 
testében már megsemmisültek. Nincsenek többé. 
Az akaratunk az, ami még mindig keresztre feszíti 
Krisztust. Ha odaadom akaratomat, átélhetem, 
hogy Szentlelke által bekapcsol Isten életébe, és a 
feltámadás dicsőségébe.  
 Az Igazság tehát maga Krisztus. Aki 
Benne él az szabaddá válik. Ő az, aki életet ad. Ő 
az, aki legyőzte a gonoszt, „aki kezdettől fogva 
gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs 
benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, 
mert hazug és a hazugság atyja.” (Jn 8,44) 
Választhatunk hát, igazságban, vagy hazugságban 
járunk. Kit tartunk atyánknak, hova tartozunk. 
 A győzelem Krisztusé! Ha életünk 
hazugságait, álarcait, gyengeségeit őszintén elé 
tárjuk, a hazugság atyjának megszűnik a hatalma 
felettünk. A bűnbe esett Ádám eltakarta testét 
Isten elől. Ádám azonban meghalt Krisztusban. 
Minden bűn és gyengeség, amit megvallunk, az 
igazságban szabaddá tesz bennünket.  

Tóthné Horváth Anikó 

BRENDAN KISPAP 

BEMUTATKOZÁSA 
 

Néhány hónapja a szentmisék állandó segítőjeként 

találkozhatunk az afrikai származású 

papnövendékkel, Brendannal, aki kiválóan beszéli 

nyelvünket. Megkértük egy rövid bemutatkozásra, 

és megkérdeztük, hogy került ilyen messze a 

hazájától?  
 

 
 

A nevem Amanso Brendan Chika, nigériai 

vagyok. Nigéria keleti részén, Orlu nevű városban 

születtem. Viszont az ország legnagyobb üzleti 

városában, Lagosban nőttem fel, ott jártam 

általános iskolába, és ott lakik a családom a mai 

napig. Vallásos családból származom, úgyhogy 

mindig a templom környékén találtam magam. 

Korán kezdtem ministrálni a templomban, és így 

kezdett bennem növekedni a papság iránti vágy. 

Általános iskolám után bejelentkeztem a 

kisszemináriumba, ahová hat évig jártam. Ezt 

követően egy évet voltam plébániai gyakorlaton, 

majd egy lelki évet töltöttem a szemináriumban. 

2013-ban kezdtem filozófiát tanulni a Seat of 

Wisdom nevű szemináriumban, ahol ugyanebben 

az évben egy meghívást kaptam az otthoni megyés 

püspökömtől. Arról beszélt püspököm, hogy más 

országba akar engem meg Benjamin kispap 

társamat küldeni, ahol folytatni fogjuk 

tanulmányainkat. Nagy örömmel fogadtam ezt a 

hírt. 2014 februárjában érkeztünk 

Magyarországra. Jelenleg a Szeged-Csanádi 

Egyházmegye negyedéves kispapja vagyok. 2017. 

december óta féléves gyakorlatomat töltöm a 

Nagyboldogasszony plébánián Csongrádon. Itt a 

plébános és a hívek segítségével egyre többet 

tanulok a magyar közösségi életről, arról, hogy 

hogyan kell jobban beilleszkedni a magyar 

közösségbe. Egyre többet gyakorlom a magyar 

nyelvet, és tanulom, hogyan kell jó pásztor lenni. 
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AZ ÖRÖK HÚSVÉT 
 

Amikor eljött az idők teljessége, s Isten leküldte 
fiát a Jó Hírrel, megkezdődött az örök nagyböjt. 
„Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” 
Azóta századok, ezredek teltek el. S most itt 
vagyunk, a 21. század elején, tele gonddal, 
aggodalommal, hitében megfogyatkozott 
társadalmunkkal, bajokkal, betegségekkel, 
szenvedésekkel. Tudunk-e húsvéti örömmel 
telítődni?  
 Számomra a legtöbbet mondó evangéliumi 
részlet ebben az ünnepkörben az emmauszi 
tanítványok esete. Amint szomorúan baktatnak az 
úton, s a hozzájuk csatlakozó „idegennek” 
mesélnek csalódásaikról, fájdalmukról. Hogy azt 
hitték, majd a Jézus lesz a Messiás… és 
megszabadítja Izraelt… És hát szörnyű halállal 
kellett meghalnia…  
 

 

 

Krisztus azonban, akit nem ismertek fel, csendesen 
rávezeti őket, hogy miért kellett ennek így 
történnie… Hogy a megszabadítás nem a rómaiak 
elűzését, valamiféle régi dicsőség feltámadását 
jelenti. Egészen mást. Azt, hogy lelki szemeink 
megnyílnak, s elkezd lángolni a szívünk. Hogy 
eltűnik a félelem belőlünk, megtelünk hittel és 
reménnyel, elárad szívünkben az öröm és a 
szeretet. Hogy a feltámadás a mi örök feladatunk. 
Akkor is, ha az „idegen” eltűnik, s szemünk már 
nem látja őt… 
 Nem ismerték fel… ez kulcsmondat. Mária 
Magdolna se, a kertésznek hitte. Jézus, a köztünk 
ma is élő, nem jár felismerhető alakban közöttünk. 
Meg kell látnunk őt padtársunkban, útitársunkban, 
szomszédunkban. A bolti vevőben és eladóban, 
rokonainkban és a néha unott hivatalnokban, vagy 
a kissé fáradt orvosban, tanítóban. A szimpatikus, 
vagy kevésbé rokonszenves politikusban. Hogy ez 

milyen kimondhatatlanul nehéz feladat!  
Mennyivel nehezebb keresztényi türelmet mutatni 
a minket idegesítő emberek felé, mint ájtatosan 
elmondani egy imádságot a templom csendes 
magányában… És hát a szenvedések iskolája. 
Amin mindnyájan átmegyünk. Csalódások a 
karrierben, a társunkban, a társtalanság 
szomorúsága… A betegségek kínja, az elválások 
bánata. Olyan sokszor mondogatom el magamban 
- már egészen fiatal korom óta – az emmauszi 
tanítványok mondatát: „Maradj velünk, Uram, 
mert esteledik, és már lemenőben van a nap.”  
Most, hogy egyre közelebb már a nagy találkozás, 
még inkább szorongó szívvel ismételgetem.  
 De a húsvéti szertartások szimbolikus 
cselekményei mindig felderítenek. Amikor 
„visszajönnek a harangok Rómából”, és felcsendül 
teljes hangerővel az orgona zenéje is, átáramlik a 
szívemen a boldogság. Resurrexit, sicut dixit… 
„Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja!” 
„Királyi zászló jár elöl, Keresztfa titka tündököl, 
Melyen az élet halni szállt, S megtörte holta a 
halált…” A friss áprilisi szélben átjár az öröm, 
hogy nem győz véglegesen a sötétség, a halál. 
Ahogy a költő írja: „Némely ingó és rügyes ág 
végére már küldöd: kússzék az ügyes 
katicabogár… Kémleli a láthatárt: mennyi fény! 
Mi az? S zümmög zengő, napba tárt szárnyakkal: 
tavasz!” (Tóth Árpád) Itt az örök tavasz, az örök 
feltámadás, az örök Húsvét!          Dr. Botos Katalin 

 

 

VÁROSI FÁKLYÁS KERESZTÚTJÁRÁS 
 

 

Fotó: Révész Gábor 
 

A hagyományos fáklyás keresztutat március 23-
án, pénteken este tartották meg a csongrádi 
katolikus hívek. A Nagyboldogasszony- 
templomtól indulva, a város egyes szobrai és 
közintézményei előtt megállva felidézték Jézus 
keresztútjának történéseit. A stációk között 
egyházi énekeket énekeltek, így érkezett a menet a 
Szent József-templomhoz.  
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BRENNER JÁNOS 

BOLDOGGÁ AVATÁSA 
 

Örömteli ünnepre készül a Szombathelyi 

Egyházmegye és az egész Magyar Katolikus 

Egyház. Ferenc pápa engedélyezte az 

egyházmegye vértanúsorsú papjának, Brenner 

Jánosnak a boldoggá avatását. Az eseményre 

május 1-jén Szombathelyen kerül sor, melyre 

szeretettel várják a zarándokokat. 
 

Brenner János 

Szombathelyen született 

1931. december 27-én, 

háromgyermekes család 

második fiúgyermekeként. 

1950-ben kezdte meg 

novíciusi évét a ciszterci 

rendben. Beöltözésekor 

kapta az Anasztáz nevet.  

A szerzetesrendek 

feloszlatása után 1951-ben 

a Szombathelyi 

Egyházmegye kispapjai 

közé vették fel. Kovács 

Sándor püspök szentelte 

pappá 1955. június 19-én a 

szombathelyi 

Székesegyházban.

 Rábakethelyen, a 

határ menti Szentgotthárd 

második kerületében lett káplán. A plébániához 

négy fília tartozott: Magyarlak, Máriaújfalu, Zsida 

és Farkasfa. Dr. Kozma Ferenc plébános jó példát 

adott és sokat segített az ifjú papnak. János atya 

minden áldozatra készen állt a hívekért. 

Különösen rajongott a gyermekekért és az 

ifjúságért. Tisztelte, szerette az embereket, nem 

volt személyválogató. Mind a mai napig nem lehet 

pontosan tudni, mi történt az 1957. december 14-

éről 15-ére virradó éjjelen. 

 Éjfél körül egy tizenhét éves fiatalember 

zörgetett be a plébániára azzal a kéréssel, hogy 

súlyos beteg nagybátyját kellene ellátni a 

szentségekkel. Brenner János átment a 

templomba, nyakába akasztotta betegellátó 

tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte, és 

kísérőjével a dombtetőn keresztül vezető 

koromsötét gyalogúton elindult Zsida felé. 

Útközben többször megtámadták, de sikerült 

elfutnia. Végül a feltételezett beteg háza 

közelében kapták el. Ez is azt bizonyítja, gyilkosai 

tudták: Brenner János komolyan veszi hivatását. 

Ezért várták a megadott címen. És ott, nyakában 

az Oltáriszentséggel, harminckét késszúrással 

megölték. Szombathelyen, a Szent Kvirin-

templom kriptájában temették el. 

 Ferenc pápa 2017. november 8-án 

jóváhagyta azt a dekrétumot, amely elismeri 

Brenner János vértanúságát s így sor kerülhet a 

boldoggá avatására. Mit is jelent, hogy valakit 

boldognak neveznek az Egyházban? Olyan 

személyt neveznek így, aki életével példát 

mutatott a tökéletes Krisztus-követésre és szentség 

hírében halt meg. Bekerült a 

szentek névjegyzékébe (canon) 

és a hívek elé példaként állítja az 

Egyház.  Brenner János 

atya boldoggá avatási 

eljárásának első, egyházmegyei 

szakasza 1999-ben kezdődött és 

2008-ban zárult. Az ügyirat 

Rómába került, ahol több 

bizottság is áttekintette a 

benyújtott dokumentumokat. 

Közel egy évtizedig tartott ez a 

folyamat, míg 2017-ben 

megszületett a döntés. Legutóbb 

2003-ban élt át hasonló örömet 

az egyházmegye hívő közössége, 

amikor Batthyány-Strattmann 

Lászlót boldoggá avatta II. János 

Pál pápa Rómában. 
Forrás: www.brennerjanos.hu 

 

Brenner János atya életében jelenvalóvá 

váltak a 141. zsoltár sorai: 
 

Nagy szóval az Úrhoz kiáltok, 

nagy szóval az Úrhoz könyörgök. 

Siralmamat eléje tárom,  

panaszomat kiöntöm előtte. 

Bár aggódás tölti el a lelkem,  

de te ismered útjaimat. 

Az úton, amelyen járni szoktam,  

tőrt vetnek titokban elém. 

Ha jobbomra tekintek, azt látom:  

senki sincs, aki pártomat fogja. 

Zárva előttem a menekvés útja,  

életemmel senki sem törődik. 

Hozzád kiáltok, Uram, és így szólok:  

„Te vagy az én menedékem,  

örökségem az élők honában. 

Figyelj esengő szavamra,  

mert meggyötörtek engem szerfölött. 

Üldözőim elől oltalmazz,  

mert erősebbek, mint én vagyok.” 
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KÖNYVELŐZETES 
 

P. Király Kelemen: Naplóm című könyve 
magyarországi kiadásban fog megjelenni a 
közeljövőben. A szerző Kelemen atya ferences 
szerzetesként csongrádi szolgálatának történetét 
írja le abban az időben, amikor a második 
világháború frontja átvonul a városon. Cságoly 
Ferencné, a páter testvérének unokája felvállalta 
a könyv kiadását, melynek ünnepélyes bemutatóját 
a Szent József plébánia magáénak érezve segíti.   
A könyvbemutató idejét hirdetés fogja jelezni.  
 

 
 

P. Király Kelemen 1944. október 14-én kezdte el 
naplófeljegyzéseit, és 1947. május 31-én, 
Amerikába való megérkezésekor fejezte be. 
Ezeket a feljegyzéseket sokáig csak őrizgette, 
mígnem egy rendtársa határozott nógatására adta 
közzé. A könyv 1974-ben jelent meg 
Clevelandben, magyar nyelven. Ám 
Magyarországon nem, mert nem akarta az itt élő 
testvérét bajba sodorni az írottakkal. „Annak 
idején megígértem Tóninak, hogy a Napló 
életében nem jelenik meg.” 

 Kelemen atya 1944. október 23-án érkezett 
meg Csongrádra, ahol a piroskavárosi Szent 
József-templom plébánosa lett. A lelkipásztori 
munka mellett a hívek mindenféle ügyes-bajos 
dolgában is intézkednie kellett, sokszor 
bonyolódott igen veszélyes helyzetekbe. 1946 
áprilisában a Szűz Máriáról nevezett dunántúli 
provincia kinevezett vikáriusa hivatalos 
látogatására kapott megbízást, végig kellett járnia 
a rendtartomány összes kolostorát. 1947 tavaszán 
került ki Amerikába, hogy az ottani rendtartomány 
segítségére legyen. 
 Talán vannak még hívek Csongrádon, akik 
emlékezhetnek ezekre a nehéz időkre, ha másképp 
nem, a szülők, nagyszülők elmeséléseiből. „Mi is, 
akiket a tanúknak ilyen nagy felhője vesz körül, 

tegyünk le minden terhet.” (Zsid 12/1) 
„…nézzétek életük végét és kövessétek hitüket.” 
(Zsid 13/7)                     Cságoly Ferencné, Budapest 

 

 

PÜNKÖSDI ZARÁNDOKLAT 
 

Egyházközségünk zarándoklatot szervez a 
csíksomlyói búcsúra május 17-21. között. Az 5 
napos, 4 éjszakás zarándoklat költsége reggelivel 
és vacsorával együtt 40.000 Ft. Jelentkezni 
mindkét plébánián lehet 10.000 Ft előleg 
befizetésével, ahol a részletes program is 
megtekinthető. A május 18-i ünnepi szentmise 
szónoka a lengyel származású Marian Adam 
Waligóra OFSPPE pálos szerzetes, a częstochowai 
Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke lesz.  
 

 

Urbán Erik OFM kegyhelyigazgató ebben az 
évben külön hívja szeretettel a fiatalokat:  
„A 2018-as pünkösdi búcsú legyen a fiatalok, az 
ifjúság búcsúja! Nagy a felelősségünk, nagy a 
felelőssége mindazoknak, akikre rábízta a jó Isten 
a gyermekeket, hiszen a gyermek a családban 
szocializálódik, ott tanul meg kapcsolatot 
teremteni, és lesi el, hogy hogyan szeretik egymást 
a szülők. Megtanulja a rokoni kapcsolatokat, azt, 
hogy hogyan kell viselkedni a szomszédokkal, a 
barátokkal, és még lehetne folytatni, hogy mennyi 
mindent a családban sajátít el. Majd következik az 
oktatás, a bölcsőde, az óvoda, az iskola, és mivel a 
keresztény ember többletet akar adni a 
gyermekének, miután ő lerakta benne a hitbeli 
alapokat, elküldi hittanórára, vagyis továbbadja, 
rábízza az egyházra, hogy a hitben felnőtté, 
felelősségteljes gondolkodóvá nevelje.  
Nagy a felelősségünk a fiatalok iránt. Ezért az 
ifjúság évében és a csíksomlyói pünkösdi búcsún is 
imádkozzunk mindannyian azért, hogy a jó Isten 
tegyen képessé bennünket arra, hogy példaképek 
tudjunk lenni a számukra, és szeretetünkkel, 
imáinkkal, életünk tanúságtételével tudjuk segíteni 
fiataljainkat útjukon!” 
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LOPPIANO 

A KÖLCSÖNÖS SZERETET VÁROSA 
 

Loppiano város Firenze közelében, Incisa 
Valdarnoban található, nagyon szép természeti 
környezetben. A Fokolare Mozgalom (Mária 
Műve) első városkája 1964-ben született.             
A Mozgalom egy katolikus lelkiségi megújulási 
mozgalom, Chiara Lubich alapította 1943-ban az 
olaszországi Trentoban a körülötte összegyűlt 
fiatal lányok közösségéből. Élő hittel kezdték 
megvalósítani az evangéliumot, Isten lett az első 
életükben, a havonta megjelenő „Életige” azóta 
sokak számára segít valóban életté váltani Jézus 
szavait. Fő célja még, hogy megvalósuljon Jézus 
főpapi imája ”Legyenek mindnyájan egy!” (Jn 
17.21) Ezért tagjai Chiara sok-sok megélt 
tapasztalata által is törekszenek egységet építeni a 
más keresztény egyházakkal, párbeszédre 
törekedni más világvallásokkal, sőt a nem vallásos 
meggyőződésű emberekkel is. 
 Az első időkben nyaranta egyhetes 
Máriapolikat szerveztek, aminek a célja Mária 
városát építeni, megélni egymás között a 
kölcsönös szeretetet, az evangéliumot. Majd egy 
Folonari nevű család ezt a területet a 
Mozgalomnak ajándékozta. Hatalmas földterület, 
sok-sok szőlőskerttel, olivafákkal. 
 Chiara már előtte is érzett inspirációt, hogy 
jó lenne egy állandó város, ahol különböző 
kultúrájú, etnikumú, korú emberek tanúságot 
tennének minden nap a megélt evangéliumról, a 
kölcsönös szeretet törvényéről. Itt kezdődött a 
történet… 65’-ben odaköltöztek az első családok, 
akik komoly munkákat végeztek, hogy lakhatóvá 
tegyék ezt a helyet. Megszületett az első 
Szövetkezet, ahol összefogták a gazdálkodást. 
 Chiara társaival együtt szerette volna 
megerősíteni konkrét módon is, hogy az itt élők a 
KÖLCSÖNÖS SZERETET SZÖVETSÉGÉBEN 
éljenek és mindig erre törekedjenek. 1980-ban 
valóban az ott élők aláírásukkal is megpecsételték 
ezt az elhatározásukat, amit azóta is mindig 
megújítanak az újonnan érkezőkkel. Mit is jelent 
ez Loppianoban? Van egy többlet, egy nagyobb 
lehetőség arra, hogy mindenki, aki itt él a nap 24 
órájában élje a jézusi parancsot. Kész vagyok az 
életemet adni érted, és ez nem ÁLOM. 
 A Városkában kb.800-an lakunk 65 
különböző országból, szinte az egész világról. 
Különböző korú, állapotú emberek. Loppiano 
kifejeződése és élő megvalósulása Jézus 
szavainak: ”Legyenek mindnyájan egy!”. 10 
iskola működik, amelyek a közösségi lelki 

formálódás helyei: családok, papok, szerzetesek, 
nők-férfiak, fiatalok, Isten önkéntesei stb. A lelki 
formálódáson kívül munka is folyik különböző kis 
cégekben és sok egyéb területen. 

Mi található még itt, 
ami később, az évek 
alatt született a 
fejlődés során, és hogy 
mire lenne szükség? 
Működik egy Ipari 
Park, felépült a 
Theotokos templom, a 
Sophia Egyetem, van 
egy sportcsarnok és 
uszoda a sportolásra. 
A templom a Mária 
Isten Anyja nevet 
kapta, kegyhely. 

Chiara úgy látta, hogy aki idejön látogatóba, ne 
egy kőből épült templomot lásson, hanem az itt 
élők legyenek élő építőkövei, mint egy kis Mária a 
városnak, a templomnak. 
 Hogy kerültem én ide? A Mozgalmat 
1977-ben ismertem meg, nagyon magával ragadott 
a célja. 1985-ben voltam először Loppianoban, 
utána többször is rövidebb időtartamra egy-egy 
iskolán. Valóban magához ragadott az ottani élet, 
a különbözés, a sok-sok kultúra. Így elhatároztam, 
amikor szabad leszek arra, hogy kimenjek és 
szolgáljak ott, megyek. Így lassan 1,5 éve vagyok 
az Isten önkéntesei házában, a Visitazionéban 
(Mária és Erzsébet látogatása). 
 Nehéz elmondani röviden, de megélni 
egymás között valóban azt a szeretetet, amire meg 
vagyunk híva mindnyájan, nagyon nagy 
gazdagodás. Jelen vagyunk afrikai, pakisztáni, 
columbiai, koreai, magyar. Nem kell azt gondolni, 
hogy mindig könnyű, sőt vannak nehéz pillanatok, 
de egymás kölcsönös befogadása, megértése 
hihetetlen nagy öröm és ajándék. Ugyanúgy 
osztozni a másik nép fájdalmában, szenvedésében. 
 A Városkában a többi Iskolákkal is 
megéljük ugyanezt a kölcsönösséget, mint egy 
nagy család a közös ünnepekben: családi 
évfordulók, kirándulások, közös munka, tanulás, 
karácsony, szilveszter stb.. Hasonló céllal még 25 
Városka működik a világban. 
 Csak megköszönni tudom Istennek 
mindazt, amit eddig is kaptam, hogy élő építőköve 
lehetek Loppianonak én is. Nagy örömmel, 
tanúságtétellel várjuk Ferenc pápa látogatását 
május 10-én, aki nem régen jelentette be, hogy 
eljön Loppianoba. Ő az első pápa, aki látogatást 
tesz a Városkában.            Horváth Varga Zsuzsanna 
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A MI SZÍVÜNK ISTENRE VÁGYIK 
 

Ha szíved nem tiszta, lelked megsérül és hited 

zátonyra fut. De a tiszta szívűek meglátják az 

Istent. Nem elég bűnbánatot tartani, a bűnből ki is 

kell lépni, amint Máté is tette Jézus szavára, 

otthagyva a vámos asztalt. Ő nem nézi, hogy az 

ember milyen idős, milyen tanult, milyen anyagi 

helyzetű. Ő a szíveket vizsgálja, mi lakik a 

lelkekben. Az Isten ugyanaz most és mindörökké.  

 Ha forgatjuk naponta a Szentírást, 

rádöbbenünk, hogy az ige élő, nem egy elbeszélés, 

nem is történelemkönyv, nem unalmas és régi, 

hanem friss és élő. Szent Pál azt mondja: "Most 

mutatok nektek egy még kiválóbb utat!". - Tehát 

van egy még kiválóbb út? Mert minden a 

szeretetből ered. A szeretet a legcsodálatosabb, 

legerőteljesebb ezen a világon. A szeretet Isten és 

Isten a szeretet (1. Kor. 13.). Ez nem az, amit tesz, 

hanem ez, aki ő maga. Az ő képmására teremtett 

bennünket, tehát a szeretetre vagyunk elhívva. Az 

újjászületésünk célja az átváltozás. Nem azért 

lettünk megváltva, hogy a mennybe mehessünk, 

hanem azért, hogy a menny visszaköltözzön 

belénk. Ha ezt megértjük, úgy fogunk élni, mint 

Isten fia vagy lánya. Nem az Úr áldásaiért 

vagyunk keresztények, és azért amit ő tehet 

értünk, azért vagyunk keresztények, hogy mind 

inkább olyanok legyünk, mint Ő. Ő a képmására 

alkotott, és ez az életünk alapvető teremtett értéke.  

 Ha bármi másért élek, kívül esek a 

teremtett értékemen. Azt akarom, hogy Isten 

átalakítson, új emberré tegyen, hogy levethessem 

a régit, és felöltözhessem az újat, ami Krisztus. 

Jézus szeretetét ismerni azt jelenti, hogy Isten 

teljességével vagyunk telve. Jézus azt mondta, aki 

utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel 

keresztjét. Nem azt mondta, hogy imádkozz 

hozzám és énekelj nekem, azt mondta, hogy 

tagadd meg magad. Aki utánam akar jönni, 

először tagadja meg magát. Vegyük le szemünket 

magunkról, hogy másokra is gondolhassunk. 

Életünk legnagyszerűbb napja, mikor 

megszabadulunk magunktól és szeretetté válunk. 

Mikor az ember evett a fáról, saját Istenévé vált és 

Isten hasonlatossága elveszett. De Isten fiát nem 

kímélte és nekünk adta. "Mert úgy szerette Isten a 

világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki 

hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen." 

(Jn. 3.16.) Miért bocsátok meg? Mert nekem már 

megbocsátottak! Miért vagyok irgalmas? Mert 

irgalmat nyertem. Amit elfogadunk Istenből, azzá 

válunk Istenben. 
Dan Mohler tanítása alapján: Horváthné Szabó Mária 

A REFORMÁCIÓ NAPJA-EMLÉKÜNNEP 

AZ 500 ÉVES ÉVFORDULÓN 
 

2017 a Reformáció Emlékéve volt. Luther Márton 
Ágoston-rendi szerzetes a katolikus egyház 
megreformálására szánt téziseit 95 pontban 
foglalta össze és 1517. október 31-én 
kifüggesztette a wittembergi vártemplom 
kapujára. A szászországi evangélikus egyházi 
tanács rendeletére 1667-től ez a nap a protestáns 
reformáció emlékünnepe. 
 

 
A csongrádi református templom. Fotó: Révész Gábor 

 

A csongrádi református gyülekezet és a Csongrádi 
Levéltár 2017. október 18-án emlékezett a 
Reformáció 500 éves évfordulójára.                      
A presbitérium nevében a híveket és vendégeket 
Pallaginé Forgó Edit presbiter köszöntötte.           
A Tiszántúli Református Egyházkerület a 
reformáció 500., fennállásának 450. évfordulója 
alkalmából adta ki a Mantskovits Bálint 
nyomdájából kikerülő első magyar bibliafordítást, 
a Vizsolyi Biblia hasonmás kiadását. A 2017 
januárjában vándorútra indított díszkötésbe kötött 
Szentírás december utolsó napjáig az összes 
tiszántúli gyülekezethez eljutott. Csongrádon 
ünnepi liturgia keretében fogadták a Szentesről 
érkezett Szentírást, amit a szentesi nagytemplom 
lelkipásztora, Fehér Csaba adott át Gilicze András 
nagytiszteletű úrnak, a csongrádi gyülekezet 
lelkipásztorának. A Csongrádi Református 
Egyházmegye nevében Juhász András esperes 
köszöntötte a megjelenteket. 
 A liturgiát követően „Az egyház híveinek 
számbeli arányát tekintve nem nagy, de nagy az 
elhatározásban, nagy a lelki készségben és az Úr 
szolgálatában.” A csongrádi református 
gyülekezet történeti dokumentumai a Csongrádi 
Levéltárban. - címmel nyílt kiállítás. Csongrád 
lakossága vallási hovatartozás tekintetében mindig 
katolikus településnek számított. A református 
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hívek lélekszáma kicsi volt, azonban a gyülekezet 
történetét ismerve, a tárlat címéül választott idézet 
kiválóan jellemzi a hitét minden nehézségek 
ellenére megtartó közösséget. A kiállítás a 
teljességre törekvés igénye nélkül a gyülekezet 
életének néhány jelentősebb eseményét mutatta 
be, és emlékezett az itt szolgáló hitoktató, 
egyházépítő lelkipásztorokra, a gyülekezet 
tagjaira, presbitereire. Gilicze Andrásné 
lelkipásztor megnyitójában megemlékezett az 
1904-ben megalakult Csongrádi Fiókegyházról, a 
80 éve felszentelt református templom építésének 
körülményeiről és Kanász Nagy József templom 
építtető lelkészről. 
 A református ifjúság, majd Csák László 
vezetéséve a Csongrádi Versmondók Körének – 
Varga Nándor, Pozsár Ferenc és Varga Zsuzsa –
irodalmi műsora zárta a csongrádi gyülekezet 
szép, az évfordulóhoz méltó ünnepét. 

Georgiádes Ildikó 
 

 

BETEGEK SZENTSÉGE 
 

Február 18-án, a betegek világnapja alkalmából 
Kovács János atya szentmise keretében 50 
hívőnek szolgáltatta ki a betegek szentségét. 
 

 
 

 

FERENC PÁPA ÜZENETE  

A HÁZASTÁRSAKHOZ 
 

„Az egymást szerető és összetartó házastársak 
jót mondanak egymásról, és minden gyengesége, 

tévedése ellenére párjuk jó oldalát akarják 
megmutatni. Mindenképpen hallgatnak, hogy ne 
ártsanak a másikról alkotott képnek. Ez azonban 

nem csak külső gesztus, hanem belső 
magatartásból is fakad.” 

 

Ferenc pápa: „Amoris laetitia” kezdetű apostoli 
buzdítása a családban megélt szeretet öröméről 

(112. pont) 

HÁZASSÁG HETÉNEK NYITÓ 

SZENTMISÉJE 
 

Nagyon megható, örömteljes élményt nyújtott 
számomra ez a februári szentmise. A 
Nagyboldogasszony templomban lévő első 
padsorok megteltek fiatal házasokkal. Ők azok, 
akik már összekötötték életüket egymással Isten 

előtt, és eggyé 
válásukat ilyen 
módon is megpe-
csételték. Örök 
hűséget fogadtak 
egymásnak, jó-
ban és 
megpróbáltatások 
közepette is 
életük most már 

elválaszthatatlan egymástól. Vállalták, hogy 
leendő vagy már megszületett gyermekeiket 
szeretetben, egyetértésben nevelik fel, bízva 
benne, hogy ő is Istent és embertársait szerető 
felnőtté válik, és az emberiség javát fogja 
szolgálni.  
 A szentmisén jó volt hallgatni azokat a 
dicséreteket, melyeket gitár kísérettel adtak elő a 
fiatalok mindannyiunk örömére. Ezután a 
felajánlásaikat mondták el, melyek a szívükből 
szóltak. Hála érte, hogy ilyen szentmisén vehettem 
részt! Ezek a fiatalok példát mutatnak arra a 
tartalmas életre, mely hittel válik teljessé. Van 
idejük mindenre, ami fontos számukra: zenélésre, 
tanulásra, munkára, rászorulók segítésére stb. Az 
az idő, melyet Istenre és az Ő tanulására 
fordítanak, bőségesen megtérül majd a 
hétköznapjaikban. 
 A szeretet sugárzott a szemükből, ezt adják 
tovább, hogy más is megérezze az Isten 
szeretetének mérhetetlen erejét.  Nem tudni, hogy 
az előttük álló élet mit tartogat a számukra, de 
erős hittel, kitartással, Isten és egymás kezét fogva 
mindenre képessé válhatnak.              Deák Istvánné 

 

 

IMA A CSALÁDOKÉRT 
 

Ne legyetek soha szomorúak! Egy keresztény soha 
nem lehet szomorú. A mi örömünk nem a 
birtoklásból fakad, hanem abból, hogy 
találkoztunk egy személlyel, Jézussal, aki köztünk 
él. Tudjuk, hogy velünk van a nehéz pillanatokban 
is, amikor életünkben olykor problémákkal és 
akadályokkal találkozunk. Kövessük Jézust, azt a 
reményt, amit ad nekünk, hogy minden keresztény 
családban megenyhítse az élet keserűségét!  

Szivák Györgyné 
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K E R E S Z T E L É S  
 

2017. november 26. 

 
Blaskovics Szilvia Bernadett 

Csontos Alexa Kincső 

 

2018. január 14. 

 
Pintér Réka Boglárka 

 

 

2018. január 28. 

 
Dékány Noel 

 

2018. február 18. 

 
Molnár-Farkas Szabolcs 

 

 

H Á Z A S S Á G K Ö T É S  
 

2017. december 27. 

 
Vallyon Zsolt Géza és Hajdú Edit 

 

 

VÍZKERESZT ÜNNEPE 

 
Vízszentelés, 2018. január 6. 
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ÁRVÍZI EMLÉKNAP 2018 
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan cserkészcsapatunk 
idén is részt vett a Szegeden megtartott Árvízi 
Emléknapon, melyet 14. alkalommal rendeztek 
meg március 3-án, szombaton.  
 

 
 

Ez az év nemcsak az időjárás miatt volt 
rendhagyó, hanem csapatunk programja is eltért az 
elmúlt évekhez képest. Résztvevőink egy 
csoportja már pénteken délután elindult Szegedre. 
Eredetileg esti városnézést terveztünk, de az 
időjárás közbeszólt így a Szent Imre 
Szakkollégiumban töltöttük el az időt. Szombaton 
reggel a holminkkal együtt elhagytuk a 
kollégiumot és a Dóm térre mentünk, ahol a csapat 
többi tagjával találkoztunk. Ott egy kis meglepetés 
várt minket, ugyanis a teret vastag hóréteg takarta. 
A program megnyitója a templomban volt, majd 
ünnepélyes zászlófelvonás a téren. Ezt követően 
kezdődtek a kézműves foglalkozások, ám, ahogy 
említettem rendhagyóak voltak, hiszen nem 
sátrakban lehetett kézműveskedni, hanem a téren 
lévő épületekben: a Belvárosi Plébánián, a 
Somogyi Könyvtárban, az Orvosi Egyetemen 
vagy épp a Dóm egyes kápolnáiban. A megnyitót 
követően szorgos csapatunk is munkához látott, 
hiszen most először részt vettünk a főzőversenyen 
is. A menünk cipóban tálalt kubikos tarhonya volt, 
mellyel a zsűri külön díját érdemeltük ki.             
A kézműves programok végeztével szentmisén 
vettünk részt a Fogadalmi templomban, majd haza 
indultunk Csongrádra. 
Úgy gondolom, hogy a kezdeti nehézségek 
ellenére mindenki jól érezte magát ezen a napon. 
Szeretnék köszönetet mondani a Plébániának, 
hogy a kisbusz rendelkezésünkre állt egész nap, 
valamint mindenkinek, aki segédkezett a főzésben. 
Természetesen köszönet a gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt, akiknek a rossz idő ellenére 
sem ment el a kedvük attól, hogy egy illetve két 
napot eltöltsünk együtt a szegedi árvíz emlékére.  

Kormányos Judit őrsvezető 

FARSANGI RAJZPÁLYÁZAT 
 

"Mit jelent nekem a farsang?", vagy "Farsangi 
néphagyományok" címmel hirdetett rajzpályázatot 
a Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 
általános iskolás gyermekek számára. Nagy 
örömünkre több mint 800 rajz érkezett a város 
valamennyi általános iskolájából, sőt a 
gimnáziumból és Felgyőről is. Az elkészült 
munkákat háromtagú, nyugdíjas pedagógusokból 
álló zsűri értékelte. Az eredményhirdetésre február 
10-én, szombaton délután került sor a Szent József 
plébánián.  
 

 
Az első három helyezett rajz 

 

Első helyezett Sarusi Edina, a második Schultz 
Viola, a harmadik Berkes Erika munkája lett. 
Többen különdíjban részesültek. A díjazottak 
oklevelet és ajándékokat kaptak. Valamennyi 
rajzot kiállították a plébánia nagytermében, ahol a 
látogatók megtekinthették azokat. A díjátadó 
ünnepség után hagyományőrző fánksütés és 
kóstolás várta a gyermekeket és szüleiket.  CSFHE 

 

 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS 
 

 
 

A Jézus Szíve imacsoport januári imaórája éppen 
egybeesett Kovács János atya születésnapjával.   
A csoport nevében Szivákné Ágika köszöntötte az 
ünnepeltet: „Köszönjük, hogy fáradságot nem 
ismerve mindent megtesz egyházközségünk 
híveiért, velünk van imaközösségünkben, támogat, 
segít bennünket. A Szűzanya ajándékozza meg 
papi életét boldog és derűs napokkal!” 
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A PAPI TEREMFOCI-VÁLOGATOTT 

NEMZETKÖZI SIKERE 
 

 
 

Kiss-Rigó László püspök és Topsi Bálint plébános 
is tagja volt annak a papi futsal válogatottnak, 
amely az olaszországi Európa-bajnokságon eddigi 
legjobb eredményét érte el, a negyedik helyen 
végzett. A torna végeredményeként az induló 16 
országból az első Lengyelország, a második 
Portugália, a harmadik Szlovákia csapata lett. 
Gratulálunk nemzeti együttesünknek! Szép volt 
atyák! 

 

 

SZT. MÁTÉ SZOBOR TÖMÖRKÉNYEN 
 

 
 

Tölgyfából készült Szent Máté szobrot avattak 
2017 decemberében Tömörkényen, mely a temető 
bejáratánál áll. Az alkotást a helyi 
szobrászművész, Losonczi János készítette. 
Állíttatták a csongrádi Deák István Béla és 
Tömörkény Község Önkormányzata. 

KÖSZÖNET 
 

Köszönetet mondok a Nagyboldogasszony 
templom csillárjának megvalósításához nyújtott 
segítségekért! 
Köszönöm Zsótér Antal kanonok Úr és az akkori 
egyháztanács biztatását. A csillár hamarabb 
készült el, mint ahogyan vártam, és a számla 
kifizetéséhez szükséges pénznek még híja volt.    
A „segítők” mindannyian névtelenséget kértek, 
amit mindig is megtartottam, sajnos többségük 
már nincs közöttünk. A legjelentősebb támogató 
Dr. Kapolyi László volt ipari miniszter volt 
(felesége Szarka Zsuzsanna), aki végül hozzájárult 
nevének nyilvánosságra hozatalához. Hívő 
emberként rendszeresen gyakorolta katolikus 
vallását, tagja volt egy egyháztanácsnak szinte 
gyerekkora óta. Temetésén jelen voltam, egy 
katolikus templom altemplomában díszsírhelyet 
kapott, ott nyugszik. Sok-sok segítséget kaptam 
Pitenyák Lászlótól, Tyukász Györgytől és ifj. 
Tyukász Györgytől az új elektromos rendszer 
kiépítéséhez.                                     Murányi László 

 

 

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

+Kálmán Mária 

+Káré Józsefné szül: Donka Margit 

+Kiss Zoltánné szül: Balla Anna 

+Nagy Mihály 

+Kuklics Lajosné szül: Kollát Margit 

+Jaksa Jánosné szül: Lovas Erzsébet 

+Szabó István 

+Busa Ildikó 

+Surányi Istvánné szül: Reinhardt Mária 

+Tari Mártonné szül: Pozsár Mária 

+Sándor Józsefné szül: Szepesi Luca 

+Bertus Sándorné szül: Ifrim Garofa 

+Keller Mihályné szül: Tyúkász Rozália 

+Nagy László 

+Versegi Józsefné szül: Varga Rozália 

+Deák István 

+Rull Lajosné szül: Tánczos Terézia 

+Varga János Sándorné szül: Német Etelka 
 

   
 

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: Húsvéttól – Krisztus Király ünnepéig: Szombat:  18.00 óra. 

 Bokros, Szent László templom: Vasárnap:  15.00 óra. 

 Felgyő, Szent István templom: Vasárnap:  11.30 óra. 
 

 

ADÓFELAJÁNLÁS 

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának 

felajánlásával segítse a Csongrádi Ferences 

Hagyományokért Egyesület tevékenységét! 

Adószámunk: 19561039-1-06. 

Egyúttal köszönjük a 2017. évi felajánlásokat, 

melyeket működésünk és programjaink 

finanszírozására fordítottunk.           CSFHE vezetősége 
 

 

MAJÁLIS 

Az idén is részt veszünk a városi majálison és 

főzőversenyen. Ebéd igénylésre lesz lehetőség, melyről 

részleteket a későbbiekben a hirdetőtáblán olvashatnak 

az érdeklődők.                                                    CSFHE 
 

 

SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLAT 

Hat napos zarándoklatot hirdetünk a Szentföldre 

november 20-25 között, félpanzióval. A zarándoklat 

költsége kb. 260 000 forint. Részletes tájékoztatót 

kaphatunk a plébániákon. Jelentkezni százezer forint 

befizetésével lehet. 
 

 

CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT 

Csíksomlyóra szervezünk pünkösdi zarándoklatot 
május 17-21 között, 5 nap, 4 éjszaka; reggelivel, 

vacsorával. A zarándoklat költsége 40.000 Ft. Ebben 

az évben külön hívják szeretettel a fiatalokat! 

Jelentkezni mindkét plébánián lehet, április 15-ig, 

10.000 Ft befizetésével. 
 

 

Április 8-án, az Isteni Irgalmasság vasárnapján 
szentségimádás lesz a Szent József templomban 

délután 3 órakor. 
 

 

A bérmálkozásra jelentkezőket szeretettel várjuk 

felkészítésre legközelebb szombaton, április 7-én, 19 

órára a Nagyboldogasszony plébániára! A bérmálás 

szentségének kiszolgáltatása április 15-én lesz a 10 

órai szentmise keretében. 
 

 

Áldott ,  örömteli  húsvéti  
ünnepeket kívánunk  

kedves olvasóinknak!  
 

 

Támogatásaikat az alábbi számlaszámra várjuk: 

Szent József Plébánia - Csongrád 

OTP Bank 11735050-20441007 

Jézus Szíve imaóra minden hónap első csütörtökén 

15.00 órától a Szent József templomban. 
 

 

Gitáros Szentségimádás minden hónap második 

szerdáján, az esti szentmise után 17.30 órától a Szent 

József templomban. 
 

 

CSERKÉSZET 

Szeretettel vár tagjai sorába a Szent József Plébánián is 

működő 553. sz. Szent Imre herceg cserkészcsapat. 

A foglalkozásokról érdeklődj Száraz Andrásnál! 
 

 

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 15-ig juttassák el a szerkesztőség részére. 
 

 
A 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. 
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Honlap: www.kistemplom-csongrad.hu 

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