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NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT 
 

Portik Lukács Lóránt testvér, a Szécsényi 

Ferences Rendház házfőnöke tartott nagyböjti 

lelkigyakorlatot március 25-én és 26-án a Szent 

József-, valamint a Nagyboldogasszony-

templomban. A ferences szerzetes atya az első 

estén a keresztről, másnap az Eucharisztiáról 

osztotta meg gondolatait. Elmélkedésének 

rövidített, szerkesztett változatát olvashatják a 

következőkben. 
 

A keresztről 
 

A keresztet, mint szimbólumot sokan díszként 

használják, vagy viselik a nyakukban az emberek. 

Igazából a keresztnek nagyon mély misztériuma, 

titka van, amiről tudunk elmélkedni egy életen 

keresztül. Isten a szenvedés, a kivégzés fáját, 

melyet Jézus Krisztus megszentelt az ő testével, a 

győzelem fájává tette. Már ebben egy nagy 

tanúság van számunkra, hogy az ami veszteségnek 

indult a győzedelmesség felé vezetett. Életünk 

során ért veszteségeinkből is a szenvedésen 

keresztül vezetett ki bennünket Isten önmaga felé. 

Jézus szenvedése nem azért volt, hogy Isten 

megváltoztassa a gondolkodását az emberről, 

hanem hogy az ember változtassa meg a 

gondolkodását Istenről. 

Így a nagyböjti időszakban azon vagyunk, hogy 

Isten felé forduljunk, keressük őt. Nézzünk 

magunkba, mi akadályozza, ha nem tudunk rá 

figyelni. Amikor a keresztre tekintünk, látjuk a 

szenvedő Jézust, aki ártatlanul magára veszi a 

keresztet. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy nem 

a bűnös ember veszi a vállára a keresztet, hanem a 

jó. Csak ez által tudta megváltani a világot, 

átalakítani minket és megteremteni bennünk a 

békét. Istennel a kereszt által, a kereszt útján 

tudunk kapcsolatba kerülni, ezért keressük őt, 

vágyakozzunk és imádságainkban kérjük: „Uram 

segíts, hogy szerethesselek!” 

Az Eucharisztiáról 
 

Egy idézetet szeretnék ide hozni Aquinói Szent 

Tamástól, akit nagyon foglalkoztatott az 

Eucharisztia szentsége, és sok könyvet írt erről. Az 

egyik idézete nagyon megtetszett nekem, ami így 

hangzik: „Az Eucharisztia hatása lényegében az, 

hogy az embert Istenné alakítja.” Milyen szép! 

Szent János evangélista azt mondta: „Az Isten 

bennetek van.” Ha az Oltáriszentséggel 

táplálkozunk, akkor kezdünk egyre inkább 

Istenhez hasonlóvá válni. 
 

 
 

Mi az Eucharisztia? Erre a választ a katekizmus 

megadja: „Az Eucharisztia az a szentség, 

amelyben Jézus Krisztus önként adja nekünk 

önmagát, hogy mi is átadjuk magunkat neki, és a 

szentáldozásban vele egyesüljünk. Így 

kapcsolódunk bele Krisztus testébe, az Egyházba.” 

Egy kenyérrel táplálkozunk, ezért összetartozunk, 

egy közösséget alkotunk. A közösség nem arra 

vonatkozik, hogy együtt vagyunk a templomban, 

de amúgy nem tudok a másikról semmit. Krisztus 

azt szeretné, hogy egy közösség legyünk, 

törődjünk egymással. Tovább folytatva a 

katekizmusnak a megfogalmazását: „Az 

Eucharisztia a szentségek titokzatos középpontja. 

Mert az átváltozással Jézusnak történelmi 

keresztáldozata rejtetten, vér nélkül megjelenül. 
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Így kapcsolódik össze a kereszt és az 

Eucharisztia.” Minden egyes szentmisében Jézus 

Krisztusnak ez a keresztáldozata jelenik meg. 

Ahogy a II. Vatikáni Zsinat dokumentumában 

olvashatjuk: „Az Eucharisztia ünneplése az egész 

keresztény élet forrása és csúcsa.” 
 

 
 

Ha a megtört kenyeret esszük, egyesülünk Jézus 

szeretetével, aki értünk adta testét a keresztfán. Ha 

a kehelyből iszunk, azzal egyesülünk, aki értünk 

adta magát, vérét ontotta. Jézus a kereszt útját 

választotta, értünk adta testét és vérét, hogy 

eljusson az emberhez.  

Azt gondoljuk, hogy csak a pap felelőssége, hogy 

mindenkit Krisztus oltárához próbáljon terelni, 

vezetni, bátorítani, hívni. Nem, minden egyes 

kereszténynek kötelessége, hogy szeretteit a 

családban, közösségben megpróbálja hívni, 

Krisztushoz vezetni. Mert nagyon sok 

eltévelyedett emberrel találkozunk, akire azt 

mondjuk, hogy az rá tartozik, rábízzuk, majd 

megérlelődik benne, hogy akar e templomba jönni, 

szentáldozásban részesülni. Majd amikor felnőtt 

lesz, eldönti, hogy mit szeretne. Nem így van ez! 

A jó Isten bennünket használ fel, hogy ezt a 

kincset átadjuk, nem erőltetve, hanem úgy, hogy 

megszeressék, Krisztus teste után vágyakozzanak 

az emberek. Ez a mi küldetésünk, segítenünk kell 

ebben, és ez nagyon nehéz. A lelki élet tápláléka 

az Eucharisztia. Felelősek vagyunk azért, hogy ezt 

a lelki táplálékot továbbadjuk-e másoknak.             

A szentségek mind abban segítenek bennünket, 

hogy már itt a földön az isteni életben részünk 

legyen.  

Töltsünk minél több időt az Oltáriszentség 

társaságában, mert szemlélése gyógyít. Tudatosan 

szánjunk rá néhány percet naponta, hogy betérünk 

a templomba, és elég, ha csak rátekintünk a 

tabernákulumra, ezzel tápláljuk lelkünket a 

hétköznapokban.  
Összeállította: Túriné Nádudvari Mária 

SZENT JÓZSEFNEK, A SZENT 

CSALÁD ŐRZŐJÉNEK ÜNNEPE 
 

A Szent József-templom március 17-én, vasárnap 

ünnepelte névadó patrónusát, a családok 

védőszentjét. A búcsúi szentmisét Topsi Bálint 

plébános és Kovács János nyugalmazott tábori 

lelkész mutatta be. János atya prédikációjában 

felelevenítette Szent Józsefnek, a Szűzanya 

jegyesének, Jézus nevelőjének alakját.                

Az ácsmester József élete példakép lehet minden 

munkás, családjáért élő férfi előtt. Tiszteletét 

tanúsítja a következő ének is: 

„Áldunk Isten jó szolgája, szent családnak hű 

sáfára, kire Isten megváltásunk titkát bízta, 

mert a lelked igaz volt és szíved tiszta.” 
 

 
 

A szentmise körmenettel fejeződött be, majd a 

szép számmal megjelent hívek szeretet-

vendégségre gyűltek össze a templomkertben. 
 

 

ÉN NÉZEM ŐT, Ő NÉZ ENGEM, 

S ENNYI ÉPPEN ELÉG... 
 

Az ars-i plébániatemplomban történt. Egy idős 

parasztember minden áldott nap betért a 

templomba. Leült a szentségházzal szemben. Nem 

mondott semmit, nem mozgott a szája, látszólag 

nem imádkozott, de minden nap megjelent az 

Oltáriszentségben elrejtezett Üdvözítő előtt. 

Vianney Szent János, aki akkoriban ott plébános 

volt, egyszer megkérdezte a férfit, hogy miért nem 

imádkozik semmit. A férfi ezt válaszolta: „Én 

nézem Őt, Ő néz engem, s ennyi éppen elég.” 

Térj be te is minden nap néhány percre a 

templomba. Nem kell mondanod semmit, nem kell 

imádkoznod semmit, csak hittel tekinteni az Úr 

testére, melyet a szentségházban őrzünk, mert ő 

belelát a szívedbe, s látja lelked hódoló imádságát. 

Csak nézd őt, ahogyan Ő is néz téged! 
Forrás: Internet  
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NYOLCVAN ÉVE TÖRTÉNT 
 

Folytatva a sorozatot a Szent József plébánia 

ferences szerzetesei által vezetett Historia Domus 

bejegyzéseiből, ezúttal az 1939. január-április 

havi eseményekről közlünk válogatást a 

következőkben. 
 

A januári bejegyzés a szokásos évkezdet: Újévi 

beköszöntő szentmise, P. Jeromos tartotta. 5-én 

vízszentelés, 6-án első péntek sok gyónóval. 

„…Elkészültek az oratórium padjai: Dr. Piroska 

János polgármester és a város tisztikarának 

ajándéka 385 Pengő értékben. Mostantól kezdve 

rendesen végezhetjük a zsolozsma imádságot. (Ezt 

a két kis padot templomunk két oldalhajójában 

hátul találjuk - a 

szerkesztő megjegyzése.) 

…22-én aláírták az új 

feles-bérlővel, Kasztel 

József-fel történt 

szerződést, amely 

egyenlőre 3 esztendőre 

terjed…” 

 A februári 

bejegyzés: „Plébániánk 

területén P. Lázár 

buzgólkodása folytán 

megalakult az 

Oltáregylet 68 taggal, a 

felavatás február 2-án 

történt. A szertartást P. 

Albert házfőnök végezte 

igen nagy számban 

megjelent hívősereg 

jelenlétében. 3-án első péntek. Igen sok gyónó 

volt. Híveinket Szent Balázs áldásban 

részesítettük. 5-én ünnepelte az egész város 

Kalmár Illés főkántor 30 éves működését 

Csongrádon. 7-én távozott körünkből városunk 

közszeretetnek örvendő polgári iskolai hittanára, a 

legényegyletek vezetője Ébert Zoltán főtisztelendő 

úr, akit az egyházmegyei hatóság Nőtincsre - 

Nógrád vm. - helyezett plébánosnak… 19-én 

zajlott le a városháza nagytermében az 

úgynevezett kubikus nagygyűlés, melyen 

különböző nagyígéretű felszólalások hangzottak el 

megfelelő ígéretek keretében. A jövő fogja 

igazolni, mi lesz az eredménye. 19-20-21. a 

farsang három utolsó napja. Mindhárom napon 

egésznapi engesztelő szentségimádás… 21-én éjjel 

12 órakor megszólalt templomunk harangja, 

elbúcsúztatta a farsangot és jelezte híveinknek a 

nagyböjt kezdetét…  
 

 

 Március: P. Albert házfőnök a 

rendtartományi főnök úr megbízása folytán 

hosszabb missziós útra indult Nyíregyháza 

környékére… hazaérkezése után Csanyteleken 

tartott 8 napos szent missziót… 

 Április: Pálmavasárnap (Virágvasárnap) az 

ünnepi szertartást P. Lázár végezte. Április 5-6-7-

én Jeremiás siralmai este 6 órakor. 

Nagycsütörtökön P. Albert misézett. 

Nagypénteken a szertartást P. Jeromos végezte, P. 

Albert pedig a szentbeszédet tartotta. 

Nagyszombaton a szertartást és délután 5 órakor a 

föltámadási körmenetet P. Albert tartotta. A 

körmenet várakozáson felül sikerült a Ferenc 

József (ma Ady Endre-szerk.) és Szent Imre 

utcákon keresztül. 

Rendezték: P. Odilió és 

P. Lázár hitoktatók…  

Megyéspüspökünk ő-

nagyméltósága tavaszi 

bérma-körútra indult. 

Egyik állandó helye 

Csongrád… 26-án déle-

lőtt ½ 11 órakor érkezik 

a püspök kísérettel. 

Négyes fogat hozta az 

állomásról városunkba, 

hol a nagytemplom előtt 

az intézetek, egyesületek 

és a hívők jelenlétében 

Dr. Piroska János 

polgármester köszönti, 

majd kisleányok 

virágcsokrokat adnak át 

rövid gondolatok kíséretében. Azután a plébánián 

átöltözködve a templomba vonul, hol az egyházi 

szertartás végeztével áldást ad az egybegyűlt 

hívőseregnek… 27-én a Nagyboldogasszony 

templomban bérmálkozottak száma 987…  

28-án templomunkban 8 órakor kezdődött az 

egész szertartás, befejeződött 11 órakor.                         

A megbérmáltak száma 897. A megyésfőpásztor 

köszönetet mondott az ének rendes menete és a 

rendezés pontossága szempontjából, melyekre 

mindenhol nagy súlyt helyezett. Az egyik P. 

Odilió, a másik P. Lázár hitoktató urak 

buzgólkodásának és fáradozásának az eredménye. 

Ebéd a kolostorunkban volt…”  
 

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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MISSZIÓS KERESZT 
 

A 2020. szeptember 13-20. között Budapesten 
megtartásra kerülő 52. Eucharisztikus 
Világkongresszus szimbóluma a missziós kereszt, 
melyet az egész országban bemutatnak. Erdő Péter 
bíboros áldásával az esztergomi bazilikából 
indították tavaly márciusban, és a kongresszusig 
valamennyi egyházmegyébe eljuttatják.  

 

 
 

A missziós kereszt országjáró útja során március 
25-én, hétfőn délben városunkba érkezett. Három 
napig tartózkodott a Nagyboldogasszony-
templomban, ahol az odalátogatók leróhatták 
tiszteletüket előtte. Az esti szentmisén Topsi 
Bálint plébános mutatta be a tölgyfából készült, 
közel három méter magas, bronz borításokkal 
díszített gyönyörű alkotást, melyet Ozsvári Csaba 
ötvösművész készített. A feszület egyben 
ereklyetartó is, a leveles-indás mintázatában 
magyar szentek és boldogok ereklyéi találhatók, 
akik példát adnak a hitvalló életre. A kereszt itt-
tartózkodása alatt a templom egész nap nyitva 
volt, ahol az egyéni elmélyülés lehetősége mellett 
különböző lelki programokkal és szertartásokkal   
- keresztúti ájtatossággal, rózsafüzér imádsággal, 
szentségimádással, gyónási lehetőséggel és 
lelkigyakorlatos szentmisékkel - várták az 
érdeklődőket. A missziós kereszt szerdán délelőtt 
tovább indult következő állomáshelyére, 
Kunszentmártonba. 

„… ÉS AZ ISTEN LETÖRÖL 

SZEMÜKRŐL MINDEN KÖNNYET” 
(JEL., 21.) 

 

A fenti bibliai idézet szerepel azon az emléktáblán, 
melyet a Tari László Múzeum falán helyeztek el, és 
február 14-én, a kommunizmus áldozatainak 
emléknapja alkalmából avattak fel.  
 

A második világháború idején sok szenvedést és 
megaláztatást megélt csongrádi asszonyoknak, 
lányoknak állít emléket a dombormű, mely 
városunk díszpolgára, dr. Botos József 
kezdeményezésére és támogatásával valósult meg.  
Az üvegbeton emléktábla és a rajta lévő bronz 
dombormű Losonczi Áron építész és Máté Hunor 
képzőművész alkotása.  

 

 
 

Az avatása előtt, a múzeumban tartott 
megemlékezést Bedő Tamás polgármester nyitotta 
meg. Kiemelte, hogy Európában ez az első ilyen 
jellegű emlékmű, bízik benne, hogy egyre több 
település átveszi a példájukat. Az ezt követő, 
meghatóan szép irodalmi műsorban felidézték a 
korabeli időszak eseményeit és a városunkban 
történteket. Megrendítő részletek hangzottak el 
Polcz Alaine „Asszony a fronton” című önéletrajzi 
regényéből, és P. Király Kelemen „Naplóm” című 
könyvéből. Az eseményen közreműködött Botos 
Veronika brácsaművész. A kezdeményező, Botos 
József elmondta, hogy még 75 év után is nehéz 
beszélni a szovjet katonák kegyetlenségeiről, nem 
is akarja megidézni ezeket. A megaláztatást, az 
erőszakot elszenvedettek egész életükön át 
hordozták súlyos testi és lelki terhüket. Sokan 
elhallgatták a velük történteket, de nem is lehetett 
volna panaszt tenni a „hős szovjet” katonákra. A 
dombormű nevükben és értük állít emléket, hiszen 
ők nem meggyalázott asszonyok, hanem tiszták, 
hősök, szentek. A megemlékezés végén felavatták 
az alkotást, melyet Topsi Bánit plébános szentelt 
meg. Az oldalt összeállította: Túriné Nádudvari Mária 
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HITTANÁRI BEMUTATKOZÁS 

 

Folytatva az előző lapszámban megkezdett 
bemutatkozót, ezúttal a hittanári hivatásom 
alakulásáról írok, hiszen ez a fő tevékenységem.  
 Az elmúlt tíz év hitoktatói munka során 
folyamatosan érlelődött bennem ez a szép hivatás, 
és remélem az érlelődés a pályafutásom végéig 
kitart: mindig jobban, többet, mélyebbet, egyre 
nagyobb hittel, szeretettel, tudással, kreativitással, 
odaadással. 
 Hogy a jelen pillanatban olyan hitoktató 
vagyok, amilyen, ahhoz a következők kellettek, 
kellenek:  
 Először is a hittanár szak, amely tudást és 
attitűdöt adott a munkához, de persze ez csak az 
alap, amire a ház épül.   
 Kell saját Isten-tapasztalat, hogy a 
szavaimat, melyek Istenről szólnak, hitelessé 
tegye. Amikor a gyermeki hitüket éppen leépítő, 
keresésben lévő kamaszok azt mondják: tanár urat 
azért fizetik, hogy ezeket mondja Istenről meg 
Jézusról, akkor azt válaszolom: igen, pénzt kapok 
érte, de nem azért mondom, hanem azért, mert 
találkoztam Jézussal, hasonlóan Pál damaszkuszi 
útjához. Én magam is nap, mint nap tapasztalom 
Isten szeretetét és működését az életemben. Azért 
hirdetem az evangéliumot, hogy nekem is részem 
legyen benne (Vö. 1Kor 9,23). 
 Kell a rendszeres imaélet, az élő kapcsolat 
Istennel. Nem adhatom a gyerekeknek azt, amim 
nincs, csak amim van. Ha Krisztust megnyertem 
reggel, akkor tudom átadni nekik napközben. Egy-
néhány évbe beletelt, amíg megértettem: akárhogy 
készülök, a hittanóráim „kevesek”, ha a 
készületemben nincs ima. Az utóbbi években 
igyekszem minden egyes csoportért imádkozni, 
mielőtt útnak indulok, kérem az Úr áldását a 
gyerekekre és az egész iskolára.  
 Kell az elhivatott apostoli lelkület, amely 
által „Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 
5,14). Minden nap, minden hittanóra egy lehetőség 
arra, hogy a gyerekek, fiatalok valamilyen módon 
találkozzanak Istennel. Ennek kell, hogy én az 
apostola legyek. Vannak kevésbé jól sikerült vagy 
éppen kudarcos hittanórák, de ezek ma már inkább 
csak megerősítenek abban, hogy még jobban 
csináljam, és még többet imádkozzak. Fontos, 
hogy higgyek abban, amit csinálok. Hiszem, hogy 
az a mag, amit elvetek a hittanórán, Isten 
kegyelméből kikel és növekszik. Hiszem, hogyha 
megismertetem a gyerekekkel az Atyai Házat, 
akkor később akár merre jutnak is el a világba, 
legalább azt tudni fogják, hogy van egy Ház, ahol 
jó volt lenni, és ahová újból meg lehet térni. 

 Kellenek a természetes karizmák: jó 

kiállás, kreatív módszerek, gyakorlatias tudás, 

rugalmasság, muzikalitás stb., és olykor kellenek a 

természetfeletti karizmák is: lelki szemek és fülek, 

hogy mögé lássunk-érezzünk-halljunk a 

dolgoknak, a Szentlélekben való jelenlét, hogy 

jókor mondjunk, tegyünk jót, és akkor egyetlen 

szó is megnyithatja a gyerekek szívét.   
 

 
 

 Kell a hitbeli szilárdság a lelki harc és a 

megpróbáltatások idején. Vannak nehézségek, 

kísértések, akadályok, bosszúságok, 

szomorúságok, legtöbbször a családok és a 

gyerekek nehéz lelki helyzete miatt. De az Úr 

velünk van, és győzelemre vezeti a gyerekek 

hitéért, lelki egészségéért és tisztaságáért vívott 

küzdelmeinket.   

 És mindehhez kellenek jó munkatársak is, 

hittanár kollégák, akikkel összerakhatjuk a 

tudásunkat, lelkesedésünket, kompetenciáinkat és 

imáinkat. A hitoktató édesanyám példaértékűen 

elém élte, hogy milyen is ez a hivatás, de a pályám 

kezdetét a szegedi kollégáim egyengették.            

A jelenlegi kolléganőim, Sára és Edit, példát 

adnak a kitartásra és a hittanórák lelki 

mélységének fontosságára. Nagyon jó velük 

együtt dolgozni, a közös munka során jól 

kiegészítjük egymást. 

 Azt gondolom a hittanosok számára a 

legfontosabb, hogy hitelesen megismertessem 

velük a Szentháromságos Istent, megtanítsam és 

elvezessem őket arra, hogy kapcsolatba tudjanak 

lenni Vele, a személyes ima, a Szentségek, a 

Biblia és az Egyház közössége által. A magam 

számára pedig öröm mindaz a kegyelem, amely 

ezzel a szép és nehéz hivatással jár Istentől. Hála 

és dicsőség érte!      Kecskés László hitoktató, kántor 
 

 

Harang-Szó újságunkat a plébánia honlapján, 

a www.kistemplom-csongrad.hu oldalon 

színesben is olvashatják és le is tölthetik. 

http://www.kistemplom-csongrad.hu/
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HÚSVÉTI GONDOLATOK 
 

Henri Boulad szír jezsuita szerzetes. Maronita, 

azaz a görög katolikus rítus szerint misézik, de 

kopt és latin misét is mond, ha úgy hozza a 

helyzet. Rengeteg előadókörúton jár Nyugaton, 

többször volt nálunk is. 14 könyve jelent meg 

magyar nyelven. Tanít, 

ír, segélytáborokat 

menedzsel Egyiptom-

ban, a világvallásoknak 

és az iszlám szufi 

ágának kiváló ismerője. 

De a politikai iszlám 

veszélyeit is látja… 

2018-ban az üldözött 

keresztényekért tett 

rengeteg erőfeszítése, e 

téren kormányunkkal 

való együttműködése 

alapján megkapta a magyar állampolgárságot. 

2018-ban jelent meg Teózis című munkája. Ennek 

néhány gondolatát szeretném a húsvéti 

ünnepkörben felidézni. 

 Boulad atya nyugati körútjai alkalmával 

meggyőződött arról, hogy Európa nem jó irányba 

fejlődött. Pesszimista, elanyagiasodott, boldog-

talan. Nem bízik a saját jövőjében! Henri Boulad 

rendíthetetlenül optimista, de látja, hogy a 

kereszténység visszaszorult az európai 

társadalmakban. Nem is csak a formális 

vallásgyakorlás, hanem a keresztény szellemiség. 

Annak ellenére, hogy az igazi humanizmus és 

demokrácia keresztény gyökerű, és így szélesebb 

körű is lehet a transzcendencia iránt fogékony 

emberek köre, mint a gyakorló vallásos embereké. 

 Úgy látja, hogy a baj éppen abban van, 

hogy az Egyház, az intézményes vallásgyakorlás, 

elvesztette a vonzóerejét. Sokan szektákban, ázsiai 

eredetű ezoterikus klubokban keresik a kiutat. 

Hiszen lelki igénye volna az embereknek, de 

sokszor úgy érzik, az Egyház nem ad választ a 

problémáikra. Legfőképpen nem alkot vonzó 

közösséget, amelyhez tartozás segítené őket. 

Ezeket kell megteremtenünk! 

 Boulad atya felhívja a figyelmet, hogy az 

erősen anyagias Nyugattal szemben a keleti 

emberek szegényen is sokkal hívőbbek és 

boldogabbak! Úgy véli, van mit tanulnunk a keleti 

egyházaktól. Mindenekelőtt azt, hogy valóban 

éljük meg a húsvéti örömhírt: Krisztus feltámadt!  

Keleten a feltámadás szinte már a nagypénteki 

halál után nyomban áthatja a híveket. Óriási dolog, 

hogy Isten meghalt értünk. De még hatalmasabb 

dolog, hogy FELTÁMADT!  Hisszük-e szívből? 

Hiszen akkor ez meg kellene változtassa egész 

életünket! Nem mutathatunk csüggedést, rossz 

példát a társadalom többi részének! A keleti 

keresztények a feltámadási liturgia végén a pap 

örömteli felkiáltására: Krisztus feltámadt! Christos 

anexi! –harsogva feleli a tömeg: Alithos anesti! 

Valóban feltámadt! Csupa örvendezés a húsvéti 

ünnepkör! Csupa ének, vidámság. 

 Van-e igazi, bátor ereje énekünknek a 

húsvéti körmenetben?! Alapvetően meg kellene 

változnunk! Nem szabad, hogy a nyugati 

kereszténység belesüllyedjen az örökös bűntudat-

keltette önmarcangolásba. Túl sokat foglalkozunk 

a bűnnel, s keveset a feltámadással! Ha Krisztus 

feltámadása nem nagyobb az eredendő bűnnél, 

akkor mit ér a mi hitünk? Térjünk vissza az első 

századok derűs egyházatyáihoz! Fogadjuk el, hogy 

Isten nem egyébért jött el közénk, mint azért, hogy 

mindenkit magához emeljen… Boulad atya 

példaképe Teilhard de Chardin francia jezsuita, 

teológus, filozófus, paleontológus. Az ő elmélete 

az evolúció, amely az anyagtól az életen és 

gondolaton át az Istennel való egyesülésig vezet. 

Nem az volt az eredeti bűn, hogy az ember 

Istenhez akart hasonló lenni, hiszen éppen ez 

teremtésének végső célja, hanem mert ezt 

gőgjében saját erejéből kívánta elérni. A gőg, az 

Isten visszautasítása az ősbűn. Higgyünk ezért 

abban a csodában, amit Szent Ambrus püspök az 

első századokban így fogalmazott meg: „Isten 

emberré lett, hogy az ember Istenné legyen.”

 Figyeljünk Boulad egy szavára: azért jött 

közénk az Isten, hogy mindenkit magához 

emeljen! Ebből az is következik: nem lehet, hogy 

azok, akik nem ismerték Krisztust, ne juthassanak 

el az üdvösségre. A II. Vatikáni Zsinat tanítása 

szerint: „Akik őszinte szívvel keresik Istent, és 

hallgatva lelkiismeretük szavára keresik az ő 

akaratát, és a kegyelem hatására igyekszenek 

aszerint cselekedni, azok a (nem keresztény) 

emberek is elnyerik az üdvösséget.” (Lumen 

Gentium) Ezért kötelességünk törekedni az 

ökumenére, egységre a sokféleségben, a Krisztus-

hívők közösségére, s a nem keresztény 

felebarátaink megértésére. Sok közös van a nagy 

világvallások tanításaiban! Vannak más vallású, 

nem kanonizált szentek is a történelemben. 

Példának idézte Mahatma Gandhit, az 

erőszakmentesség nagy apostolát. Ahogy a zsinat 

megfogalmazta: „Ami jó azokban a vallási 

tanításokban, azt az Egyház nem utasítja el.” 
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Világunkban, amelyben az elpogányosodás, a 
Mammon imádata mind jobban előre tör, a 
transzcendens valóságban hívőknek szilárd 
egységfrontot kell alkotniuk. Nem maradi módon, 
a múltba tekingetve, hanem előre nézve, tettekkel 
bemutatva, hogy így élni jó, így élni helyes! Hinni 
és tenni kell a jót! Tenni, hogy mások is 
higgyenek! Húsvét öröme adjon ehhez reményt, 
hitet és szeretetet!                         Dr. Botos Katalin 

 

 

MINDENKINEK A MAGA TERHÉT 
KELL HORDOZNIA 

 

A nagyböjti időben Jézus megváltó szenvedésére 
és kereszthalálára emlékezünk. Lélekben 
végigkísérjük őt a keresztúton az Olajfák hegyétől 
egészen a Golgotáig. Péntekenként 
templomunkban is keresztutat végzünk, melyet 
Szivák Györgyné vezet. Tőle kaptuk a következő 
sorokat Darvas László: Keresztút című könyvéből. 

 

 
 

„Ősidők óta Isten népének kedvelt imája volt a 
Keresztút végzése. A szenvedő Jézushoz 
csatlakozva, igazolva látjuk és érezzük minket 
hívó szavának igazságát: "Jöjjetek hozzám 
mindnyájan, akik elfáradtatok, s az élet terhét 
hordozzátok - én felüdítelek titeket!" (Máté 
11,28). Legyünk bár fiatalok, középkorúak vagy 
idősek; az élet bármelyik területén élünk és 
dolgozunk, a gondok, bajok, szenvedések 
keresztje nyomja vállunkat. Felüdülésre, 
megújulásra, új erőre vágyunk. Jézus pedig ezt 
ígérte nekünk. Ha ígérte, meg is adja, fogadjuk el 
tőle. Szükségünk van rá! Mindennapi keresztjeink 
Krisztus közelében új értelmet kapnak, szebbé, 
emberibbé, krisztusibbá teszik életünket. 
Végezzük imánkat akár közösségben, akár 
egyedül, nemcsak nagyböjtben, hanem bármikor, 
de minél gyakrabban. Jusson eszünkbe - bármit 
harsog is az életünket körülvevő világ -, nincs 
üdvösségünk, nincs emberibb jövőnk és 
reményünk másban, csak a keresztben.” 

KERÉKPÁROS KERESZTÚTJÁRÁS 
 

„Szívünk, lelkünk most kitárjuk, 

utad, Jézus, veled járjuk. 

Kérünk, mélyen belevéssed szíveinkbe 

szenvedésed.” 

(Keresztúti ének) 
 

A keresztútjárással a halálra ítélt Jézus utolsó útját 

idézzük fel, melyet vállán a kereszttel tett meg. 

Egyházközségünk hívei ezt az emlékezést nem 

csak gyalogosan, de kerékpárral is megteszik már 

10. éve. Az idén március 23-án, szombaton reggel 

a Szent József-templom előtt gyülekeztek a 

résztvevők, hogy kerékpárral felkeressék a 

városban és környékén található kereszteket és 

szobrokat. Ezek voltak a keresztút egyes 

állomásai, ahol Topsi Bálint plébános atya 

vezetésével Jézus utolsó óráin elmélkedtek és 

imádkoztak a hívek. Révész József, a 

megemlékezés szervezője minden egyes stációnál 

ismertette az adott emlékmű keletkezésének 

történetét. 
 

 
 

A keresztút állomásai a következők voltak:  

A Szent József-templom előtti kereszt, a malom 

előtti kereszt, a temető bejáratánál lévő Krisztus 

szobor, a temetői harangok előtti kereszt, temetői 

kereszt a magyar hősök sírjánál, öregtemetői 

kereszt, a Kéttemető úti volt Szent Pál Iskola előtti 

kereszt, a Szegedi út mellett álló Faragó kereszt, a 

Szegedi út melletti Vendel szobor, a MOL 

benzinkútnál lévő Keller kereszt, a Kereszt téri 

kereszt, Nepomuki Szent János szobor a gáton, a 

Szent József-templom Fájdalmas Anya oltára és a 

Szent József-templom előtti kereszt. 

A 14 állomás felkeresésével 12 km-es utat 

bicikliztek végig a résztvevő felnőttek és 

gyermekek. Ha talán kissé el is fáradtak, de 

lelkileg megerősödtek saját keresztjük 

hordozásában.                      Túriné Nádudvari Mária 
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VIRÁGVASÁRNAP - A NAGYHÉT 

MEGNYITÁSA 
 

Az április 14-i virágvasárnappal megkezdődik a 
nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszt-
halálán keresztül feltámadásának ünnepére, 
húsvétra vezet el minket. Ezen a napon Jézus 
Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékeztek meg 
a Szent József-templomban. 
A virágvasárnapi liturgia kezdetén Kovács János 
tábori lelkész atya a templom előtt megáldotta a 
hívek által hozott barka ágakat: „Mindenható, örök 
Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, 
hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus 
Király nyomába, őáltala egykor az örök 
Jeruzsálembe is eljussunk.” 

 

 
 

A megáldott ágakkal köszöntötték a hívek a 
templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy 
egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt: 
„Hozsanna Dávid fiának!”. A hódolat és a 
dicsőséges bevonulás azonban később „Feszítsd 
meg őt!” kiáltással folytatódott, majd a 
feltámadásával teljesedett ki. amely az emberek 
számára a megváltást, az örök életet hozta el. 
Ez a nap az Úr szenvedésének vasárnapja, ezért az 
énekkar előadta a szentmisén Krisztus szenvedés-
történetét, a passiót Lukács evangéliuma alapján. 

 

 

EGÉSZSÉGNAP A PLÉBÁNIÁN 
 

Május 18-án, szombaton egészségnapot tartunk a 
Szent József plébánián. 10-től 15 óráig különböző 
programokkal várjuk az érdeklődőket: orvosi 
előadások az egészséges életmódról, állapotfelmé-
rések, szűrővizsgálatok, tanácsadások, egészséges 
ételek kóstolással egybekötött bemutatója.             
A helyszínen várjuk az Önök egészséges étrendbe 
illeszthető kipróbált receptjeit, ötleteit is. Közben 
a templomkertben készül a bográcsos székely-
káposzta, melyet előzetes jelentkezés alapján 
közösen fogunk elfogyasztani. Mindenkit 
szeretettel várunk!                                       CSFHE 

A HITTANOSOK HÚSVÉTI 

KÉSZÜLŐDÉSE 
 

Húsvétra készülve tojást festettek és 

kézműveskedtek idén is a hittanosok a hitoktatók 

segítségével. 
 

 
 

Április 13-án délelőtt a Nagyboldogasszony 

plébánia közösségi termében gyűltek össze azok, 

akiket a kedvetlen időjárás sem kedvetlenített el. 

Bodorné Ternai Sára vezetésével énekeltek és 

imádkoztak a gyermekek, majd röviden 

megbeszélték mit is ünneplünk húsvétkor. Ezután 

Vallyon-Hajdú Edit a tojásfestés rejtelmeibe avatta 

be a jelenlévőket. A szavakat tettek követték, 

mindenki nekiláthatott a választott tevékeny-

ségnek. Jó hangulatban készültek az írókázott 

tojások és a szép ajándéklapok. 
Tóthné Horváth-Varga Anikó 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 
 

 
 

P. Király Kelemen OFM: „Naplóm 1944-1947” 

című könyve megvásárolható a Szent József- és a 

Nagyboldogasszony plébánián, 2.000 Ft-os áron. 
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SZABADTÉRI PASSIÓJÁTÉK 
 

Krisztus kora elevenedett meg városunk főterén 

március 14-én, virágvasárnap délutánján.             

A Passiót, Jézus szenvedésének, kereszthalálának 

és feltámadásának történetét láthatták a 

megjelentek. A szabadtéri előadás rendezőjét, 

Ferenczi Katalint kérdeztük a nagyszabású 

rendezvény létrejöttének körülményeiről. 
 

Topsi Bálint plébános atya kért fel, hogy írjam 

meg a szövegkönyvet, és rendezzem is meg az élő 

passiót, melyre a Nagyboldogasszony-templom 

250 éves évfordulója kapcsán nyert pályázat is 

lehetőséget adott. 
 

 
Jézus és az apostolok 

 

Hosszú ideig érleltem magamban a történéseket, 

sokat olvastam a témában, legfőképpen az 

evangéliumokat hasonlítottam össze, hogy melyik 

ad lehetőséget egy kicsit színházszerűbb, 

látványosabb darabot szabadtéri „színpadra” 

állítani ebben a témában. Volt már előzőleg 

tapasztalatom passiójáték összeállításában és 

rendezésében: a katolikus iskolában hat évig 

minden húsvétkor ily módon emlékeztünk meg 

Krisztus szenvedéséről és feltámadásáról. Ezek a 

játékok a templomban zajlottak.  

 A mostani előadás abban különbözik a 

többitől, hogy szabadtéren játszódik a történet, 

Jézus jeruzsálemi bevonulásától feltámadásáig, és 

hogy felnőtt emberek, meg fiatalok a szereplők. 

Persze, gyermekek is szerepelnek, de csak a 

történet az elején, ahol egy jeruzsálemi életképet 

elevenítünk fel a gyermekek és az asszonyok 

körtáncával. 

 Hatalmas élmény volt számomra ezt a 

közel 80 embert, gyereket, felnőttet látni, hogy 

milyen nagy odaadással jöttek próbára, formálták 

meg a szerepüket, holott a legtöbben soha nem 

szerepeltek nyilvánosság előtt. Őket egészíti ki 

még a zenekar, akik szintén kibővültek vendég 

zenészekkel, a kántorok meghívására. Korhű 

jelmezeket varrattunk, színháztól is bérelünk 

római katonai jelmezeket, kereszteket és egyéb 

eszközöket pedig készíttettünk asztalosokkal, 

lakatosokkal. Az előadást élő állatok is színesítik: 

szamár, kisbárány és galambok.  

 A főbb szerepekre úgy szólítottam meg 

embereket, néhányat a Csongrádi Színtársulat 

tagjai közül, de több közreműködő a templomba 

járó, hívő emberek, valamint az esemény iránt 

érdeklődő csongrádi lakosok közül került ki. 

 A szereposztás a következő: Jézus: Révész 

Tamás, Mária: Varga Zsuzsa, Annás: id. Szabó 

László, Kaifás: Horváth-Varga Lóránt, Pilátus: 

Illés Péter, Római százados: Száraz András, 

Heródes: Fodor Péter, Jobb lator: Németh Róbert.  

Azonban a kisebb szerepek is ugyanilyen 

jelentősek, a legkisebb is, azé is, aki meg sem 

szólal.  
 

 
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 

engem?” (Máté 27,1-56) 
 

A lényeg, hogy Csongrád lakossága a 

Nagyboldogasszony plébánia felhívására 

összefogott, hogy ily módon ünnepelje meg a 

húsvétot. A Jóisten segítségében bíztam, hogy 

együtt, ezzel a csodálatos, kreatív csapattal meg is 

tudjuk valósítani. Nagyon szeretnénk, ha minél 

több emberhez eljutna az üzenet, amit ez a darab 

képvisel, és teljesebbé tenné a ünnepre való 

készülődést. 
 

Köszönet mindenkinek, aki a nagyszerű előadás 

létrejöttét lehetővé tette, a szervezésében és a 
megvalósításában fáradhatatlanul tevékenykedett! 
A közreműködők valamennyien szívvel-lélekkel, 

lelkesen és hittel látták el feladatukat. Méltó 
megemlékezés volt Üdvözítőnk szenvedéseiről. 

Túriné Nádudvari Mária 
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BOLDOGOK VAGYTOK… 
 

Az idei nagyböjt első hetében minden nap 
elimádkoztam a nyolc boldogságot. 
Görögkatolikus testvéreinknek kedves imádsága 
ez a Máté evangéliumából való tanítás. 
 Jézusunk feladta a leckét, nemhogy 
megélni, megérteni sem könnyű boldogságait. Egy 
érdekes ötlet jutott eszembe: megfordítom a 
mondatrészek sorrendjét, hiszen Isten szeretete is 
mindig megelőzi a miénket! Szeretném 
megosztani, mire jutottam. 
 

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a 
mennyek országa.” 
Boldogok, akik megtapasztalják az Isten országát 
és annak részeseivé válnak, hiszen ez a Jézussal és 
egymással megélt egység megtanítja őket a 
szegénység útjára. Nem fontos már más, csak a 
Vele való egység. Ragaszkodásainkat, vélt 
gazdagsá-gunkat képesek vagyunk elengedni, 
hiszen tudjuk, hogy egyetlen biztonságunk Ő 
maga. Szabaddá válunk anyagi helyzetünktől, 
társadalmi megbe-csüléstől, de még 
erényeinktől is. Kezeink, szíveink 
üressé válnak, így az Úr töltheti be 
azt.  

 

„Boldogok, akik sírnak, mert ők 
vigasztalást nyernek.” 
A Szentlélek, a Vigasztalás Lelke 
betölti a hiányainkat, önmagát adja, 
ezért a megélt fájdalmaink is 
áldássá válnak. Nagyobb jót 
kapunk, mint aminek elvesztése 
felett sírunk. 
 

„Boldogok a szelídek, mert ők 

öröklik a földet.” 
Ha már szívünk nem ragaszkodik 
földi dolgokhoz, képes 
felülemelkedni gondokon, 
problémákon, akkor kapja meg a 
földet. Csak amiről le tudunk mondani, az lehet 
igazán a miénk. A szelíd ember nem követelőzik, 
de készségesen elfogadja a szeretet ajándékait, 
jöjjön az bármilyen formában. 
 

„Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az 
igazságot, mert ők kielégülést nyernek.” 
Aki éhezi és szomjazza az igazságot, az 
tulajdonképpen Jézus után vágyakozik. Keressük, 
kutatjuk az élet értelmét. Ragaszkodunk saját 
igazságainkhoz, nézeteinkhez. A másik ember 
pedig a saját igazát véli megkérdőjelezhetet-
lennek. Az igazság csak az IGAZ-ban található. 
Az egyetlen igaz pedig Jézus Krisztus, aki képes 

feloldani önmagában a mindannyiunkat feszegető 
görcsöket, szorongásokat, véleményünkhez való 
ragaszkodásunkat. Aki rátalál a Vele való 
egységre, az rátalál a békére. 
 

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat 

nyernek.” 
Amikor megéljük, hogy bűneink bocsánatot 
nyertek, hogy felszabadulunk a terheink alól, 
akkor vagyunk képesek mi is megbocsátani. Az 
ember alapvetően nem egy irgalmas lény. A 
szemet-szemért, fogat-fogért elve ma is él 
óemberünkben. Lelkünk nem akar megnyugodni, 
hiszen vágyunk az igazságra, az 
igazságszolgáltatásra. Aki megbántott bűnhődjön, 
fájjon neki is! De Jézus az ő kereszthalála és 
feltámadása által belemerít minket Isten 
természetébe. Az isteni érintés kiveri kezünkből a 
lándzsát, kiveri szívünkből a haragot, képessé tesz 
a megbocsátásra, az irgalmasságra! 
 

„Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják 
Istent.” 

Akik eljutottak Isten látására, azok 
szíve megtisztul, a szeretet kiégeti 
a gonoszságot. Egyre inkább 
hasonlóvá lesz, eggyé válik 
Teremtőjével. 

 

„Boldogok a békeszerzők, mert 

őket Isten fiainak fogják hívni.” 
Krisztusban társörökösök, Isten 
fiak lettünk. Isten pedig szeretet és 
béke. Aki Jézus szellemében él, az 
hordozza a békét és a béke 
hordozza őt. A békesség Lelke árad 
általa a világban. Közvetítő Isten és 
ember között. A békességszerzés 
nem ügyvédi munka két peres fél 
között, hanem az isteni szférába, 
Jézus Szívébe emelése a békétlen 
szíveknek. 
 

„Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, 

mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, 
amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és 

hazudozva minden rosszat mondanak rátok 

miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert 
jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték 

ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.” 
(Mt 5,3-12) 

Ha az Isten országát éljük, a világ fejedelme nagy 
erőkkel fog üldözni bennünket. Akik az igazságot 
hirdetik, élik, azokat nem érti meg a világ. 
Elkerülhetetlen az üldöztetés, de örüljünk és 
ujjongjunk, mert a mi jutalmunk maga az Isten! 

Tóthné Horváth Anikó 
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BÖJTÖLNI… DE MINEK? 

(sok fiatal kérdésére válaszolva) 
 

Eljött a böjt ideje. 

Ráadásul még nagyböjt 

is a neve, ami azt jelzi, 

hogy még a böjtök 

közül is valamilyen 

naggyal nézünk szembe. 

Hát ehhez azután nem 

könnyű megtalálni a 

motivációt, hogy miért is csináljuk, és hogy 

egyáltalán miért is kezdjünk bele. 

 Mindannyian tudjátok, hogy sikeres 

sporteredményt elérni, versenyeket, díjakat 

elnyerni csak úgy lehet, ha valaki elszántan edz, 

kitartóan küzd a győzelemért. Csak úgy ímmel-

ámmal nem hullik az ölünkbe a siker, és hát az 

edzőnk se tűrne meg sokáig csapatában, ha nem 

tennénk oda magunkat rendesen. De azt is 

mindenki tudja, hogy megéri a befektetetés, mert 

egyre jobb teljesítményünkkel legyőzhetjük 

ellenfeleinket, sőt – ami ennél sokkal fontosabb – 

saját magunkat is. 

 Valami hasonló zajlik a böjtben is, azzal az 

óriási különbséggel, hogy ezt nem önmagunkért 

tesszük, hanem az Úrért. Azért böjtölünk, mert Ő 

is lemondott az ételről a pusztában küldetése 

elején és egész földi élete során, különösen 

keresztútján, lemondott saját akaratáról, hogy 

értünk meghalva megváltson minket. Jézus nem a 

szenvedést szerette, hanem minket szeretett. Csak 

annak az áldozathozatalnak, lemondásnak van 

értelme, amit valakiért, valami rajtam túlmutató 

nagyobb jóért teszek. Aki szeret, az teljesen átérzi 

szerette örömét, bánatát, részesülni akar az ő 

sorsában. Gondoljunk csak a szerelmesekre, akik 

teljesen átveszik kedvesük minden érzését, 

azonosulnak vele. Ha igazán szeretjük Jézust, rész 

akarunk vállalni szenvedéséből is, vinni akarjuk 

keresztjét is, hogy aztán dicsőségében és 

örömében is vele lehessünk. 
 Szóval miért böjtölünk? Azért, mert aki 
böjtöl, bebizonyítja magának, hogy nem az étel a 
legfontosabb dolog életében, hogy van olyan 
dolog (vagy inkább valaki), ami (és aki) miatt még 
ebben is korlátozni tudja magát. Azért, mert aki 
böjtöl, állandóan emlékezteti magát arra, hogy 
nem elég neki ez a világ. Érdekes, hogy miután 
ettünk, újra és újra eszünk, tehát nem tudunk 
eleget enni. Ha az étel lenne a legfontosabb 
életünkben, elég volna egyszer betelni vele. De ez 
a dolog csak ideig-óráig tart és szervezetünk újra 
igényli az élelmiszert. És ez nemcsak az ételre, de 

minden élvezetre igaz. Lehet ez alkohol, 
kábítószer, a testiség vágya, vagy bármi, ami rabul 
ejt bennünket. Azért böjtölünk, hogy a hiányérzet 
átérzésével rájöjjünk arra, nekünk nem elég az 
étel, ennél sokkal többre vágyunk. Azért 
böjtölünk, hogy rájöjjünk, valójában Istenre (a 
Végtelenre) éhezünk. Azért böjtölünk, hogy ne a 
testünk ráncigáljon minket, ne a testi vágyak és 
ösztönök rabságában, kényszerpályán mozogjon 
az életünk, hanem a lelkünk vegye át az irányítást 
testünk felett. Azért böjtölünk, hogy visszavegyük 
az irányítást életünk felett, kézbe vegyük 
sorsunkat, újra önmagunk lehessünk. 
 Persze, aki bele se kezd a böjtbe, mert 
butaságnak tartja, az minderről lemarad… 
Lóczi Tamás (Üzenet-Miskolci Esperesi Kerület lapja) 

 

 

ADOMÁNYOK ÁTADÁSA ERDÉLYBEN 
 

 
 

 
 

 

A Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 
tagjai gyűjtést indítottak a tavalyi adventi időben 
csángóföldi nehéz sorsú gyermekek 
megsegítésére. Sok-sok adomány gyűlt össze a 
plébániákon a jóakaratú emberektől, többek között 
könyvek, édességek, ruhaneműk, rajzeszközök, 
tartós élelmiszerek. A város önkormányzata is 
hozzájárult a kezdeményezéshez jelentős összegű 
tisztálkodási és tisztítószerrel. Köszönjük szépen 
mindenkinek a támogatást! Az adományokat 
plébánosunk, Topsi Bálint atya januárban 
személyesen szállította el a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány gyimesbükki házába, ahol sanyarú 
körülmények között élő gyermekekről 
gondoskodnak. A nevelők hálatelt szívvel vették át 
az adományokat, amelyekből - ahogy elmondták - 
érzik a szeretetet és a testvéri összetartozást. 

CSFHE 
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ANYÁK NAPJA 
 

Május első vasárnapján az anyaságról emlékezünk 

meg. Köszöntsük édesanyánkat, nagymamánkat, 

azokat is akik már 

nem lehetnek velünk. 

Köszönjük meg a sok 

jóságot, önzetlen 

szeretetet, türelmes 

gondoskodást, soha el 

nem múló féltést, amit 

szavakkal alig lehet 

kifejezni. Noha ilyen 

nap egyszer van egy évben, de ne feledjük, az év 

minden napja is kevés lenne hálánk kifejezésére.  
 

 

BARTOS ERIKA: ANYÁK 
 

Barnaszemű édesanyám 

Úgy szólítom: Anyuka, 

Anyukám a pocakjában 

Hordott engem valaha. 
 

Anyukámnak anyukáját 

Úgy hívom, hogy Nagymama, 

Süteményt süt, gombócot főz, 

Messze száll az illata. 
 

Nagymamának anyukáját 

Úgy hívom, hogy Dédmama, 

Dédmamának kertje is van, 

Közepén egy fügefa. 
 

Dédmamának anyukáját 

Úgy hívják, hogy Ükmama, 

Ükmamának volt sok tyúkja, 

Meg egy büszke kakasa. 
 

Ükmamának anyukáját 

Úgy hívják, hogy Szépmama, 

Hajában a gyöngyös párta, 

Derekán a rokolya. 
 

Szépmamának anyukáját 

Úgy hívják, hogy Ómama, 

Tizenhárom leányának 

Egyike volt Szépmama. 
 

Hogyha nekem gyermekem lesz, 

Akkor leszek anyuka, 

Anyukámból nagymama lesz, 

Nagymamámból dédmama. 
 

Anyuka és Nagymama és 

Dédmama és Ükmama, 

Szépmama és Ómama is 

Egymásnak mind rokona. 

VICCES PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK 
 

Nem mindenki nyelvész, aki a hirdetéseket készíti, 

így előfordulhat, hogy olyan kétértelmű dolgot ír 

le valaki, amit észre sem vesz. Ilyen félreérthető, 

megmosolyogtató mondatokat gyűjtött össze a 

farsangi idő kezdetén olasz plébániákról az 

Aleteia portál. 
 

 
 

Mindazok számára, akiknek vannak gyerekeik, de 

nem tudják, van egy berendezett szoba játékokkal. 
 

Kedves Hölgyek, ne feledkezzenek el a 

jótékonysági vásárról. Jó alkalom arra, hogy 

megszabaduljanak a lakásukat megtöltő felesleges 

dolgoktól. Hozzák el a férjeiket is! 
 

Az önbizalom erősítésére létrejött csoport 

csütörtök este hét órakor találkozik a plébánián. 

Kérjük, a hátsó ajtót használják! 
 

Az Imádság és böjt lelkigyakorlat részvételi díja 

tartalmazza az étkezések költségét is. 
 

Péntek este hét órakor az oratóriumba járó 

gyerekek a plébánia nagytermében előadják 

Shakespeare Hamletjét. Kérjük a közösséget, 

vegyen részt a tragédiában! 
 

A mai hittanóra témája: Jézus a vízen jár.             

A holnapi téma: Jézust keresve.  
 

Csütörtök este babból készül a vacsora a plébánia 

nagytermében. Utána koncert. 
 

A hatvanon felüliek kórusa egész nyáron szünetel, 

az egész plébánia hálás nekik. 
 

A plébános meggyújtja a gyertyáját az oltáron álló 

gyertyáról. A diakónus meggyújtja a gyertyáját a 

plébánoséról, majd megfordul, és egyesével 

meggyújtja a híveket az első sorban. 
 

A próféciáról szóló találkozó előre nem látható 

okok miatt elmarad. 

 

Kérem, az adományaikat tegyék a borítékba, a 

halottakkal együtt, akikre emlékezni szeretnének. 
Forrás és fotó: Aleteia.org, Magyar Kurír 
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HITTANVERSENY 
 

Márciusban nevezett be a Nagyboldogasszony 

Katolikus Általános Iskola a szegedi Karolina 

Iskola által meghirdetett hittanversenyre. Miután 

az első fordulón továbbjutottak a csapatok, 

komoly felkészülés után indultak a kisteleki 

területi megmérettetésre, amit a Petőfi Sándor 

Általános Iskolában rendeztek meg. Itt április 8-án 

nagy örömünkre mindkét korcsoport csapata első 

lett, és így bejutottak a májusban Szegeden 

rendezendő egyházmegyei versenyre. Gratulálunk 

mindkét csapatnak! 
 

 
 

A versenyzők névsora: 

3. - 4. osztályos korcsoport (NBA 4. osztály): 

Fekete János, Maszlag Szilárd és Mizere Bercel. 

5. - 6. osztályos korcsoport (NBA 5. osztály): 

Ladányi Levente, Mizere Bulcsú és Tiringer Lili. 
Bodorné Ternai Sára hitoktató, Pap Imre 

 

 

KIRÁNDULTUNK 
 

A CSOKI (Csongrádi Katolikus Ifjak) felnőtt 

tagjai közül öten úgy döntöttünk, hogy március 

30-án autóba ültünk és meglátogattuk 

Magyarország legmagasabb pontját. Mint 

köztudott ez nem más, mint a Mátra hegységben 

található Kékes hegycsúcs, közismert nevén a 

Kékestető, a maga 1.014 méter magasságával. 
 

 
 

Korán reggel indultunk és meg sem álltunk, amíg 

el nem értünk Sástóig, ahol sétáltunk a 

tanösvényen és felmentünk a kilátóra is. 

Következő állomásunk Kékestető volt, ahol a TV 

torony kilátóba, mint fő turista látványosságba is 

bementünk, hogy még magasabból csodáljuk meg 

a Mátrát. A hegytetőn még némi hófoltokat is 

láttunk, annak ellenére, hogy szép tavaszi 

időjárásban volt részünk. 

Majd útnak indultunk Galyatetőre, ahol a Galya-

kilátó volt az úticélunk. Alföldi emberekként nem 

volt könnyű betelni a hegyek látványával itt sem. 

Az utolsó település, amit még felkerestünk 

Hollókő volt. A világörökséggel rendelkező 

zsákfalu nevezetességeit megnéztük, talán 

legtöbben látták is már a falu központjában álló 

kis fatornyos, fazsindellyel fedett római katolikus 

templomot, melyet 1889-ben építettek. 
 

 
 

Az ebéd után még sétálgattunk, és mintegy 

desszertként a helyben készült sajtokból is 

kóstolgattunk. Ezt követően hazaindultunk, és a 

kora esti órákban értünk Csongrádra.         Pap Imre 
 

 

K E RE S ZTE LÉS  
 

2019. március 24., Bokros:         Kandira Lloyd, 

Némedi-Varga Keanu Zalán és 

Némedi-Varga Renee József. 
 

 

Virágvasárnapi zenés Passió, csoportkép 

 
Kossuth tér, 2019. április 14. 
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BÚCSÚZUNK… 

 

Szeretett kántorunk, Tóth-György János február 
26-án, 68 éves korában megtért Teremtőjéhez. 
Március 8-i temetésén a hívek nevében Felföldi 
Miklós, volt világi elnök köszönt el tőle. Az 
alábbiakban búcsúbeszédét olvashatják. 

 

 
 

A Szent József-templom kántorasszonya, Török 
Józsefné Szarvas Mónika halála után sajnos sok 
esetben csendesek voltak a szentmisék, mivel nem 
volt az énekkarnak vezetője. Így alkalmanként a 
miséző pap énekelte be a liturgiának megfelelő 
éneket. 
 Idővel Tóth-György János lett a kántorunk, 
vezetője az akkoriban nagy létszámú kórusnak is. 
Régi mondás: „Aki szépen énekel, kétszeresen 
imádkozik.” Hosszú éveken át a zene nyelvén 
dicsőítette Mennyei Atyánkat, a közös éneklés 
pedig a szentmise bensőségét emelte. Vezetésével 
minden húsvétkor előadta az énekkar a Passiót, 
Jeremiás siralmait, mindenszentek napján pedig 
megemlékeztünk az elhunytakról. Év közben, 
esküvők alkalmával nagy örömmel szállt éneke, ha 
égi Anyánkat, Máriát dicsérhette. A temetések 
utáni gyászmisék lélekemelőek voltak, ha éneke és 
zenéje kísérte azokat. 
 Most itt állunk kántorunk koporsója előtt. 
Távozása nem csak családjának, de 
templomunknak is nagy veszteség. A volt énekkar 
és a hívek nevében búcsúzunk kántorunktól, Tóth-
György Jánostól. Énekes ajka most elnémult, 
orgonán játszó keze megdermedt. Helyette mi 
énekeljük azt, ami most a legfontosabb: 
„Könyörülj rajtam, Istenem!” 

TÓTH-GYÖRGY JÁNOS 1951-2019 
 

Kiskunfélegyházán született 1951. március 19-én, 

mélyen vallásos földműves család első 

gyermekeként. Szeretetben nevelkedett öccsével 

együtt. Bartos Béla és Kemény Lajos gátéri 

plébánosok oltották belé az egyházi zene 

szeretetét, segítségükkel tanult énekelni és 

zongorázni. 12 évesen Ő lett a gátéri kis kántor. 

1969-ben szerzett érettségit és géplakatos szakmát. 

Ezután a katonai szolgálatát töltötte.  

 1971-ben a kiskunfélegyházi Vegyipari 

Gépgyárban helyezkedett el, itt öt évet dolgozott, 

de falujában megmaradt vasárnapi kántornak.       

A gátéri búcsún hallotta meg Berkecz József 

plébános, aki meghívta az 1975-ben meghirdetett 

kántorválogatásra. Öt jelentkezőből Őt válasz-

tották, így lett 1975. október 25-től a csongrádi 

Nagyboldogasszony-templom kántora.  

A következő évben beiratkozott a bajai 

kántorképzőbe. Leányfalusi Vilmostól tanult 

orgonálni, Abonyi Pál atyától szolfézst, 

karvezetést, Varga Imre atyától pedig hittant, 

liturgiát és latint.  

 1985-ben Ft. Berkecz József Esperes Úr 

így emlékezett meg tíz éves kántori 

munkásságáról: „Tíz évre tekint vissza a 

Nagyboldogasszony-templomunk hívő serege.      A 

kórusunk néma volt, nem volt, aki vezesse híveink 

Istent dicsérő énekét. Ekkor történt, hogy egy 

fiatal kántor a felkérésre igennel válaszolt. Most, 

amikor a tizedik esztendő évfordulóján 

templomunk a szép szeretet jegyében köszönti 

kántorát, mindannyiunk kívánsága, hogy továbbra 

is ezzel a fiatalos lendülettel vezesse és dicsérje 

Urunkat, Jézus Krisztust és Csongrádi 

Nagytemplomunk Védasszonyát.” 

 Kántori munkáját mindig hivatásnak 

tekintette, nem munkának, melynek nagy részét a 

templomban és a temetőkben végezte.  

A templomi szertartásokra és az énekkar 

felkészítésére, összetartására soha nem sajnálta 

idejét. Ft. Janes Zoltán plébános atya így 

emlékezett meg kántorságának harminc éves 

jubileumán: „Amikor a vidámság ajtaja bezárul, 

egy másik kinyílik, de gyakran olyan sokáig nézzük 

a zárt ajtót, hogy nem vesszük észre a másikat, 

amely kinyílt a számunkra. Amikor megszülettél 

sírtál. Éld úgy az életed, hogy életed végén te 

legyél az egyetlen, aki mosolyog, míg a körülötted 

lévők sírnak!” 

 1980-ban házasságot kötött és szolgálati 

lakást kapott a nagyplébánián. Csongrádiak lettek. 

1981-ben megszületett Nándor fiuk, majd 1986-
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ban Miklós. Felépítették otthonukat, ahova 1993-

ban költöztek. 1998-ban került a piroskavárosi 

Szent József plébániára kántornak.  

2001-től viaskodott betegségeivel, melyeket nagy 

akarattal, erővel próbált legyőzni szerető felesége, 

családja és a jó Isten segítségével. Tartós 

betegsége ellenére is próbálta szolgálatát ellátni.  
 

 
 

Hírtelen halála váratlanul érte a híveket. Utolsó 
útjára március 8-án több százan kísérték el. A 
temetési szertartást Ft. Topsi Bálint csongrádi 
plébános, Ft. Dr. Janes Zoltán zákányszéki 
plébános, Ft. Kovács János nyugalmazott tábori 
lelkész, Ft. Bánfi Sándor csanyteleki plébános, Ft. 
Köllő Sándor szegedi káplán és Ft. Kovácsik 
Antal diakonus, tiszaföldvári plébániavezető 
végezték. A csongrádi plébániák, a felgyői és 
bokrosi fíliák híveiből alkalmilag összeállt 
énekkar Muladi József és Kecskés László 
kántorok vezetésével tették ünnepélyesen méltóvá 
a búcsúzást a szeretett és tisztelt Tóth-György 
János kántortól.  
„Adj Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök 
világosság fényeskedjék neki! Nyugodjon 
békében! Ámen!”  
Köszönjük önzetlen szolgálatodat János!  

Révész József, az egyházközség világi elnöke 
 

 

JUHÁSZ GYULA: ZENE 
 

Az ember, amíg fiatal, erős, 
Úgy véli, hogy egész nagy zenekar 
Van a szívében, kürtök és dobok, 
Hegedűk, hárfák, csellók, fuvolák 
És mind az élet örömét, a szépség, 

A jóság és igazság himnuszát 
Ujjongják viharozva és vidáman. 

Nem veszi észre, hogy a jó zenészek 
Lassacskán szépen elhallgatnak és 

Elszöknek egyenkint egy más vidékre. 

Nem veszi észre, hogy fekete posztó 
Jön a dobokra és hogy elrekednek 

A trombiták s a száguldó ütem 
Mindegyre lassúbb. 
Mígnem egy napon 

Magában áll az utolsó zenész 
S tört hangszerén egy hang sír elhalón 

Mintegy segítségért kiáltva égre, 
Majd csak susog és elnémul örökre 

A bánat. 
 

 

E LHU N Y TJA IN K  
 

Surányi Sándorné szül: Győri Zsófia 

Csobán Istvánné szül: Török Magdolna 

Túri Jánosné szül: Kacziba Anna 

id. Lévai István 

Farkas Károly 

Bugyi Lajos 

Túri Antal 

Rácz Béláné szül: Nagyistók Matild 

Kálmán Istvánné szül: Szabó Mária 

Sajber Gábor 

Újszászi Józsefné szül: Varga Erzsébet 

Keller Sándorné szül: Gyovai-Rafa Mária 

Gutpintér István 

Morzsik Márta 

Hajdú István 

Pap Lajosné szül: Bakó Etelka 

Kádár Rókus 

Nagy István 

Tóth-György János 

Lévai János 

Kulik Imréné szül: Juhász Mária 

Sándor Sándor Györgyné szül: Bálint Etelka 

Lantos Istvánné szül: Szólik Franciska 

Dudás Sándor 

Juhász Józsefné szül: Bori Margit 

Forgó József 

Csépe Erzsébet 

id. Papp Imre 

Gyovai Lajos 

Baráth Emőke 

Forgó Tamásné szül: Bujáki Ilona 

Gáspár Lászlóné szül: Győri Mária 

Szemerédi Imréné szül: Hegedüs Mária 
 

   
 

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:  8.00 óra. 

 Felgyő, Szent István templom: Vasárnap:  11.30 óra. 
 

 

MUNKÁLATOK A KOLOSTORBAN 
 

Decemberben elkészült a kolostor épület új fűtési 

rendszere, amely jól működött a télen. Erre a munkára 

a püspökség segítségével, pályázaton nyertünk pénzt. 

Házon belüli kivitelezésben újra lett festve a könyvtár, 

az épület ebben a részében át lett szerelve az 

elektromos hálózat. A fűtésszereléssel és a 

villanyszereléssel járó vésések, faláttörések kijavítása 

megtörtént. Az ezeknek a munkáknak velejárója a sitt 

és a mindent ellepő por szintén önzetlen híveink 

munkájának köszönhetően átmenetileg megszűnt. 

Azért átmenetileg, mert az emeleti és földszinti 

folyosót, valamint a nagy közösségi termet április 

közepén elkezdi festeni a Városgondnokság 

festőbrigádja. A könyvtárterem parkettája is újra 

csiszolásra, lakkozásra kerül, így várhatóan május 

végére megszépül a kolostor és újból közösségi célokra 

használhatjuk.                                            Révész József 
 

 

ADÓFELAJÁNLÁS 
 

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának 

felajánlásával segítse a Csongrádi Ferences 

Hagyományokért Egyesület tevékenységét! 

Adószámunk: 19561039-1-06 
 

 

Kérjük, hogy támogassa adójának egyházi 1%-ával 

a Magyar Katolikus Egyház munkáját, 

technikai szám: 0011 
 

 

Vízszentelés, Szent József templom 

 
2019. január 6. 

 

 

Áldott, örömteli húsvéti ünnepeket kívánunk 
kedves olvasóinknak! 

Cserkészet: Szeretettel vár tagjai sorába a Szent József 

Plébánián is működő 553. sz. Szent Imre herceg 

cserkészcsapat. A foglalkozásokról érdeklődj Száraz 

Andrásnál, Felber Dánielnél vagy Dékány Istvánnál! 
 

 

TÁMOGATÁSAIKAT AZ ALÁBBI 

SZÁMLASZÁMRA VÁRJUK, KÖSZÖNJÜK! 
 

Szent József Plébánia - Csongrád 

OTP Bank: 11735050-20441007 
 

 

Jézus Szíve imaóra: minden hónap első csütörtökén 

16.00 órától a Szent József templomban. 
 

 

Gitáros Szentségimádás: minden hónap második 

szerdáján, az esti szentmise után 17.30 órától a Szent 

József templomban. 
 

 

IRODAI FOGADÓÓRÁK A PLÉBÁNIÁKON: 
 

Szent József Plébánia:  06-63/483-063 

Hétfő, szerda, péntek:  16.00 – 17.00 óra 

Nagyboldogasszony Plébánia:  06-63/475-027 

Hétfőtől – péntekig:  9.00 – 12.00 óra 
 

 

KÖSZÖNETET MONDUNK mindazoknak, akik 

munkával, vagy adományokkal támogatták egyház-

községünk 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. 

Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a 

következő szám kiadását is. Köszönjük. 
 

 
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. 

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 

60. szám 


