A Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és
a bokrosi Szent László templom híveinek lapja

XVI. évfolyam, 2. (61.) szám, 2019. Július
„Ó, SZENT LÁSZLÓ
HITÜNK VÉDJED,
OLTALMAZD A MAGYAR NÉPET!”
Június 23-án, vasárnap délelőtt kettős ünnepet
tartottak a bokrosi Szent László-templom hívei: a
hely névadó szentjét és Úrnapját ünnepelték.
A szentmisét Kovács János nyugalmazott tábori
lelkész mutatta be. Prédikációjából idézünk a
következőkben.

I. István királyunk 1038-ban bekövetkezett halála
után trónviszályok voltak az országban. Öt király
váltotta egymást, akik mindannyian az Árpádházból származtak, István rokonai voltak. A négy
évtizedes viszálynak László trónra kerülése vetett
véget. Így emlékezik meg róla a krónika: „1077-et
írtak, amikor Lászlónak a nép akaratából, jóllehet
Salamon király még életben volt, át kellett vennie
az ország kormányzását. Lelkületére jellemző, hogy
nem koronáztatta meg magát, mert csak békességet
kívánt, hogy visszaadhassa Salamonnak az
országot, és magának a hercegséget tartsa meg.”
Ám a nép másként döntött. A krónika
szerint „László uralkodása sorsdöntő volt népe
történelmében. Kiváló uralkodói képességével,
vitézségével és életszentségével kivezette a

magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és
megmentette a külső ellenségek támadásaitól.
A kun és a besenyő betörések tapasztalatai arra
bírták, hogy megerősítse a végvárakat.
Az elnéptelenedett területekre új telepeseket hozott.
Ezeket a munkákat László király kezdte meg, de
Könyves Kálmán király, az ő utóda fejezte be.
László és Kálmán ketten építették ki a 72
vármegyéből álló vármegyei rendszert is
országunkban.”
Nemcsak a fiatal keresztény magyar államot
erősítette László király, hanem az egyházat is. Erről
így szól az írás: „Politikai munkájával
párhuzamosan haladt az egyházi élet megújítása,
továbbfejlesztése. Székesegyházakat
épített, a megkezdett templomépítéseket befejezte,
kolostorok egész sorát alapította.”
Ezekkel a sorokkal fejeződik be a krónika:
„Más uralkodók is benne látták a kor egyik
legszebb lovageszményét, s kiszemelték a keresztes
hadak vezérének. Erre azonban nem kerülhetett
sor, mert 1095. július 29-én az örökkévalóságba
költözött. Kultusza a halála után hamarosan
kifejlődött. Maga a nép avatta szentté, mielőtt az
Egyház hivatalosan is megtette volna. Bátor László
jelzővel lett a katonák védőszentje, nevének oltalma
alatt vonultak a csatába, s ez volt a csatakiáltásuk:
Szent László, segíts!”
László király folytatta a Szent István-i
örökséget, ezzel példát mutatott számunkra.
Nekünk is ez a feladatunk, hogy folytassuk Szent
István és Szent László örökségét. Ha az utóbbi öt
évszázadra visszanézünk, akkor azt láthatjuk, hogy
hanyatlott keresztény magyar nemzetünk, kopott a
kereszténységünk, kopott a magyarságunk, de
mégis meg tudtunk maradni kereszténynek, mégis
meg tudtunk maradni magyarnak. Gróf Széchenyi
István, a legnagyobb magyar azt mondta.
„Magyarország nem volt, hanem lesz.” Vörösmarty
Mihály Szózat című versében pedig így fogalmaz:
„Még jőni kell, még jőni fog egy jobb kor, mely után
buzgó imádság epedez százezrek ajakán.”
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Ünnep a mai nap itt a Szent Lászlótemplomunkban. Ünnepeljük, hogy jőni fog egy
szebb jövő, egy jobb jövő, mely után buzgó
imádság epedez százezrek ajakán. Széchenyi
nekünk jövőt jósolt, „megfogyva bár, de törve nem,
él nemzet e hazán”, folytatja Vörösmarty. Most sem
vagyunk könnyebb helyzetben, mint Szent László
királyunk idejében, hogy megmentsük magyar
kereszténységünket és megmentsük magyar
jövőnket. Mi is avassuk szentté napjainkban is
Szent László királyunkat, és kérjük az ő
közbenjárását, hogy meg tudjunk maradni
magyarnak, meg tudjunk maradni kereszténynek.
Egy boldogabb jövőt építve, Isten dicsőségét,
keresztény magyar hazánk, embertársaink lelki
üdvösségét szolgálva, hozzá hasonlóan majd
eljussunk oda, ahová Ő és Árpád-házi magyar
szentjeink eljutottak, Isten örök országába. Úgy
legyen, ámen!
A szentmise úrnapi körmenettel fejeződött be, majd
szeretet-vendégség várta a megjelenteket.
Összeállította: a szerkesztő

ELSŐÁLDOZÁS – AZ ELSŐ
KÖZVETLEN TALÁLKOZÁS
JÉZUSSAL
Az elmúlt években mindig Úrnapján volt mindkét
csongrádi templomban az elsőáldozás, és így a két
ünnep szépen összefonódott, hiszen egyszerre
ünnepeltük az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust,
és az első közvetlen találkozást vele. Felemelő
élmény látni, ahogy az elsőáldozók fehér ruhában
szórják a virágszirmot az eucharisztikus Jézus lábai
elé. A dicsőítésnek ez egy különlegesen szép
formája.
Idén viszont, többek között, a tanév végét
meghaladó úrnapi dátum miatt Mennybemenetel
ünnepén, június 2-án, ültük meg az elsőáldozás
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ünnepét. A mennybemenetelnek is van egyébként
eucharisztikus vonatkozása, hiszen eredetileg a
húsvét utáni 40-ik nap, csütörtökre esik, az ünnep
népi neve ezért is Áldozócsütörtök. Az egyház öt
parancsa előírja, hogy legalább húsvéti időben
egyszer járuljanak a hívek szentáldozáshoz. Régen
a húsvéti időben esedékes szentáldozásnak az
áldozócsütörtök volt a határnapja: legkésőbb eddig
kellett teljesítenie a hívőnek hitbeli kötelességét.
Másfelől pedig a mennybemenetelkor, Jézus
testestül-lelkestül fölvétetett a mennybe, de
mindazonáltal az Oltáriszentségben mégis itt
hagyta az Ő Testét, pünkösdkor pedig elküldte az Ő
Lelkét. Mindkét dimenzió által Jézus ma is köztünk
él. És hogy az élő Jézus velünk volt, van és lesz, ezt
ünnepli folyamatosan az Egyház Karácsonytól a
húsvéti időszakon át egészen Krisztus Király
ünnepéig.
Érdekes elgondolkodni azon, hogyan tanít
minket már maga az Egyház liturgikus naptár is a
hittitkokkal kapcsolatban: Úrnapja, vagyis az
Oltáriszentség ünnepe is eredetileg csütörtöki
napon volt, sőt a határon túl, például Vajdaságban,
most is a Szentháromság vasárnapja utáni
csütörtökön ünneplik. Így válik a csütörtöki nap az
Eukarisztia napjává, hiszen Nagycsütörtök,
Áldozócsütörtök
és
Úrnapja
csütörtökje
összefonódva ugyanazt hirdeti: Jézus köztünk
maradt szent Teste és Vére által.
Ebbe a misztériumba léphettek be idei
elsőáldozóink is, akik mind a harmincan lelkesen
várták ezt a napot, ezt a találkozást. Június 1-én az
elsőgyónásban megismerhették az irgalmas Jézus
szabadítását, bűnbocsátó kegyelmét.
A gyerekeknek sokszor nehéz, hogy a puszta
külsőségeken – pl. a gyónás szövegének elfelejtése
miatti izgalmon, vagy az elsőáldozási ruha
szépségén – túllássanak, de ha a lényeglátásban jól
segítjük őket, akkor pl. többen úgy jönnek ki a
gyóntatószékből, hogy „hú, ez jobb volt, mint amire
számítottam…” Megérzik, hogy a szentségekben
valami több van, mint puszta vallásos formalitás.
Az elsőáldozás napján örömmel és
izgalommal telten tíz elsőáldozó a Szent Józseftemplomban és húsz a Nagyboldogasszonytemplomban
készült
találkozni
Jézussal.
A kistemplomban mindig családiasabb az ünnep,
hiszen a gyerekek ott ülnek az oltár körül, mint egy
családi asztalnál, az Úr asztalánál.
A nagytemplomban viszont az ünnepélyességé a
szó, a hosszan bevonuló elsőáldozók királyi
gyermekekként lépdelnek az Úr fölséges
trónusához.
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Elsőáldozók a Szent-József templomban:

Elsőáldozók: Dancs Dávid, Felföldi Bence, Gyöke Csilla, Horváth-Varga Sándor, Németh Tamás,
Orbán Martin, Pálfi Henrietta Erika, Sineger Ágoston, Tóbiás Botond és ifj. Szilágyi Sándor (felnőtt).
Kovács János atya. Vallyon-Hajdú Edit és Kecskés László, hitoktató.
Mindkettő meghitt és fölemelő minden jelenlévő
számára, az elsőáldozóknak pedig mindenhol egy
közvetlen találkozás Isten legnagyobb ajándékával,
az Eucharisztiával, vagyis Jézussal.
Az elsőáldozás utáni napokban, amikor a
hittanórán újból találkoztam a gyerekekkel,
megkérdeztem, hogy milyen volt az elsőáldozás,
mit éreztek, mit éltek meg belőle. Nagy örömmel
hallottam, hogy néhányan közülük csodálkozva,
szinte megdöbbenve mondták, hogy az áldozás
pillanatában valóban érezték, hogy itt van Jézus. Ez
nekünk hitoktatóknak is óriási ajándék, hiszen nem
hiába az a sok „falra hányt borsó”, mégiscsak
kikeltette Isten az általunk elültetett magot. Az Úr
Jézus idén is megáldotta kegyelemével a plébános
atya és a hitoktatók munkáját.
Amikor pedig elérkezett az Úrnapja,
visszahívtuk az elsőáldozókat egy újbóli
találkozásra az Úr Jézussal és a körmenetben, hálát
adva, szórhatták lábai előtt a szirmot.

Jövőre különleges év lesz, hiszen ha a jövő
évben esedékes elsőáldozó gyermek szülei úgy
döntenek, akkor az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus nyitó Szentmiséjén lehet elsőáldozó,
Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionban a
gyermek. Ilyenre több mint 80 évvel ezelőtt volt
csak lehetősége magyar embernek. Az 1938-ban,
Budapesten
megrendezett
Eucharisztikus
Kongresszus nyitó Szentmiséjén, a Hősök terén,
150 ezer magyar elsőáldozó gyermek volt az egész
ország területéről. Ezt a számot biztosan nem
fogjuk jövőre túlszárnyalni, de hogy legyen majd
legalább két-három ezer elsőáldozó, ahhoz már
most terjeszteni kell a hírt a családok körében, itt
Csongrádon is. Idén ősszel ugyanis jelentkeznie
kell azoknak, akik ezen a jeles és vélhetően életre
szóló eseményen szeretnének elsőáldozók lenni.
Remélem minél több csongrádi gyermek lesz
részesen ennek a hatalmas és csodálatos ünnepnek.
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Folytatva a plébániatörténeti sorozatot, ezúttal az
a Szent József plébánia ferences szerzetesei által
vezetett Historia Domus 1939. májusi és júniusi
bejegyzéseiből válogatva közlünk részleteket.
A májusi bejegyzés az e hónapi szokásos májusi
ájtatosságon résztvevő hívek változó létszámának
okait magyarázza, majd így folytatódik „Május 7én a Tiszán túli úgynevezett Várháti iskolában
szentmise volt, végezte
P. Albert (KeceliMészáros Albert atya
házfőnök-a
szerk.
megjegyzése). Május
8-án
megérkezett
Dénes
testvér
kapucinus
szerzetes
Szentesről,
hogy
városunkban gyűjtést
rendezzen
új
templomuk felépítése
érdekében. Május 9-én
P. Albert a Bokros parti
kápolnában misézett és
Lantos Pál kápolnagondnok
leányának
Valérkának házasságát
áldotta meg, ki Rácz István legénynek ígért örök
hűséget… Május 12-13-14-én Kiskunfélegyházán
Eucharisztikus nap, egyházmegyei díszgyűlés…
Május 15-16-17-én Kérő napok. Hozzánk kedden
jött a körmenet. Szerdán P. Albert vezette a
nagytemplomból a temetői kápolnába, hol misézett
és visszaérkezve befejeződtek a könyörgő
körmenetek. Május 21-én… Dr. Klekner Tibor
hittanár az érettségi hittanvizsga emlékére, melyen
P. Jeromos elnökölt, délben sörözést rendezett az
ebédlőben. Május 22-én P. Jeromos és Kasztusz
testvér az iskolás gyermekekkel hajókiránduláson
voltak Szegeden. Május 22-23-24-én a tanyai
iskolások gyóntatását végeztük. A kolostor részéről
mindig P. Albert házfőnök jelent meg a tanyákon.
Május 30-31-én és június 1-én voltak iskoláinkban
a hittan vizsgák.
Június 3-4-én P. Lázár szorgalmas
munkásságával és fáradhatatlan buzgalommal az
összes iskolások bevonásával templomunk
berendezése javára a Magyar Király szálloda
nagytermében „A gyermekszív rejtelmei” címen
nagyszabású színdarabot rendezett. Az előadások
3-án és 4-én este 6 órakor kezdődtek. A tiszta
jövedelem 411,32 P. Június 5-én P. Odiló a Síp
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utcai iskolásokkal Szegedre utazott tanulmányi
kirándulás céljából. Június 7-9-10-én zajlódott le a
tanyai iskolák vizsgáztatása. A rendház részéről P.
Albert, P. Odiló és P. Lázár vettek részt. Június 8án úrnapi körmenet a Bokros parti kápolnában. P.
Albert házfőnök végezte a szertartásokat. A jó
tanyaiak az ünnepen és a körmeneten igen szép
számban jelentek meg. Június 11-én úrnapi
körmenet templomunkban. Tekintettel a vármegyei
levente versenyre, kevesebben voltak, mint az
elmúlt
esztendőben.
Az első sátor az
apácáknál, a második a
Ferenc József utcában
(ma Ady Endre u.-a
szerk. megj.) Csaba
Sándoréknál,
a
harmadik a Szent Imre
utcában
Domokos
József bácsiéknál, a
negyedik pedig a
templom előtti téren
volt
felállítva.
Szentbeszédet
az
utolsó sátornál P.
Jeromos tartotta, a
szertartást pedig P.
Albert
házfőnök
végezte. A körmenet szépen rendben, hatos sorban,
énekszóval ½ 12-kor fejeződött be. Vendégeink
voltak ebéden a tanyai tanítóink, szám szerint az
igazgatóval együtt 5-en, viszonzásul azon kedves
szeretetért,
mellyel
fogadnak
bennünket
valahányszor a tanyákon megjelenünk közöttük.
Június 13. Szent Antal ünnepe. Kedves és
bensőséges nap kolostorunk életében. Kis
templomunk új oltárt kapott Szent Antal
tiszteletére,
Palásthi-Kovács
temetkezési
vállalkozók 25 éves fennállásuk emlékére. Kérésük
meghallgatása és szívük lelkük hálája kifejezésére
emeltették a kedves és igen szép oltárt: „Palásthi
György, Kovács Lajos és neje Palásthi Rozália1914-1939.” Összege 600 P. Az új oltár megáldása
délelőtt 10 órakor történt igen szép számú
hallgatóság jelenlétében. Szentbeszéd, szertartás és
az első szentmise az új oltáron. Végezte P. Albert
házfőnök. Az oltárt tervezte P. Odiló hitoktató.
Kivitelezte, vagyis elkészítette Benke Ferenc
asztalos mester, ki jelenleg városunkban a
legszebben dolgozik ezen szakmában. Az ünnep
befejeződött az esti ájtatossággal. 6 órakor rövid
szentbeszéd, kisgyermekek megáldása, liliom
szentelés Szent Antal tiszteletére, majd körmenet a
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kispiac téren. Az egész város lakossága, egyszerű
és intelligens osztálya kisgyermekeikkel, liliommal
a kezeikben igen szép számban vettek részt a
körmeneten és az ájtatosságon. Befejeződött este ¼
8 órakor. Az egész szertartást és a körmenetet
végezte az atyák segítségével és rendezésével P.
Albert házfőnök… Június 25-én a Bokros parti
kápolnánkban búcsúi szentmisét mondott és
prédikált P. Albert házfőnök… Megkezdődött az
aratás, földműves emberek egyik legnehezebb, de
legszebb munkaidőszaka. Csongrádról 700-nál
többen mentek vidékre aratási munkák végzése
végett.”
Forrás: A csongrádi ferencesek Historia Domusa 1936.
évtől. Fordította, digitalizálva olvashatóvá és
kutathatóvá tette Árkossy Lehel, Kecskemét, 2011-2012
évben.
Összeállította: Révész József

A SZERETET GYÓGYÍTÓ EREJE
A Szent József-templom kertjében május 18-án
megtartott egészségnap egyik előadójaként a
szeretet gyógyító erejéről tartottam előadást.
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fogyni, de sosem sikerült. Amikor láttam, hogy
saját erőmből nem megy a fogyás, a Jóistent
kértem, hogy segítsen, és kaptam ételintoleranciát.
Ez azt jelenti, hogy nem jó üzemanyagot tankoltam
a szervezetembe, ezért híztam. Miután kihagytam
az étrendemből a fehér cukrot, a fehér lisztet, a tejet,
a tojást, a burgonyát és a rizst is, csak így gördültek
le rólam a kilók. A Jóisten itt is segítséget nyújtott,
egy év alatt sikerült 32 kg-ot fogyni.
Azonban nem biztos, hogy mindenkinek jó
ez a módszer, mert ami az egyik embernek étek, az
a másiknak méreg. Mindenkinek ki kell
tapasztalnia, mi jó a szervezetének. A mai rohanó
világban egyre több ember ételérzékeny lett a sok
tartósító- és színezőanyagtól. Ezért hangsúlyozottan mondom, ne együnk műételeket és
készételeket, mert nem tudjuk megemészteni a
bennük lévő mérgeket. Az emberek 80 %-a szenved
ételintoleranciában, ami nem csak gyomor és bél
problémákban jelenik meg, hanem migrén, kiütés,
hangulati zavarok és sok más testi nyavalya
formájában is.
Fontos a példamutatás a gyermekek
számára, hiszen ők azt az életmódot követik, amit a
szülőktől látnak. Ezért a zsíros pörköltek és
kalóriadús köretek helyett érdemes több
gyümölcsöt, zöldséget fogyasztani, és kistermelői
egészséges húst bevinni az étrendünkbe.
Sokszor van olyan érzetem, amit Földes
Lívia: Isten tenyerén ébredtem című versével
szeretnék kifejezni:
„Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.

Hiszem és vallom, hogy a lélek betegszik meg
először, és utána betegszik meg a test. Nagyon
fontos az Istenbe vetett hit, ezt saját életutamon
keresztül mutattam be, hogy hány csoda volt az
életembe. Kezdődött azzal, hogy ¼ petefészekkel
tíz professzor azt mondta, soha nem lehet
gyermekem. És láss csodát, a Jóisten meghallgatta
kérésemet és lett két gyermekem, akik életem
értelmei. Ez az élő hit és a cselekvő szeretet műve.
Tíz műtétem volt, többször voltam padlón, de Isten
segítségével mindig talpra tudtam állni. Ezért
hangsúlyozottan ki merem jelenteni, hogy a Földön
bármiben és bárkiben csalódhatsz, de a Jóisten
sohasem hagy cserben.
Életem során nagyon sokszor le akartam

Láttam az óceánt gyermekként ragyogni,
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
Láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!”
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„A
csongrádi
Nagyboldogasszony-templom.
Történelem, hitélet és művészet” címmel ünnepi
kiadvány jelent meg a templom
250. éves jubileuma alkalmából
néprajzkutató
és
művészettörténész szerzőpáros munkájának
eredményeként. A tudományos
igénnyel
összeállított
és
megjelenésében
is
gyönyörű
művészeti alkotást Topsi Bálint
plébános
előszóként
leírt
gondolataival ajánljuk a kedves
olvasóknak:
„Örömmel nyújtjuk át a
kedves híveknek, a művelt és
érdeklődő olvasóközönségnek a
csongrádi
Nagyboldogasszonytemplom
múltját
feldolgozó,
ismeretgazdag munkát, a templom
250. jubileuma alkalmából.
E
monumentális
múltidézés hiánypótló jellegű, hisz
nem született még ilyen alapos, a
korabeli fennmarad forrásokat
bemutató
mű
a
templom
történetéről.
A teljesség igényével készült tehát a könyv,
melyet
a
kezében
tart
az
olvasó:
megismerkedhetünk
egyrészt
a
templom
épületének, oltárainak, szakrális tárgyainak
eredetével, emlékeivel. Emellett azonban a hitélet
gazdagsága is elénk tárul: bemutatásra kerülnek
például a „plébánia legmozgalmasabb ünnepe”, a
Nagyboldog-asszony-napi
búcsú
szokásai,
hagyományai. A vonatkozó legkorábbi szokások a
19. század közepéről ismertek. Ezentúl
letehetetlenül érdekes anekdotákkal találkozhatunk
többek között a templomi viselkedés szabályairól, a
családi padokról és a miserendről is.
Igazi csemegét jelenthetnek a kedves
olvasónak a régmúltban történt események
felidézései, melyek által még közelebb kerülhetünk
az itt szolgáló atyák és az egyházközség életéhez,
munkájához, mindennapjaihoz.
A plébánia értékeit múltja és jelene
határozza meg. Szerves kapcsolatban áll ez a két
időszak. Jelen kiadvány segítségével a korábbi idők
erényeit megismerve, felhasználva, például állítva
munkálkodhatunk akár a plébániai élet
virágoztatásán, akár saját életünk alakításán.
Tanulságosak lehetnek ugyanis a régebbi ismeretek
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az újabb nemzedékeknek, és e tudás átadásával a
szerzők nagyon fontosat alkottak: megőrizték,
összegezték azokat az ismereteket, melyek a múlt
ködébe vesztek volna. Példát állítanak nekünk,
olvasóknak, hogy a múltból
táplálkozva mennyivel könnyebb
építeni boldog jövőnket. Mindezt
igényes nyelvezettel teszi, mely a
könyv
„használhatóságát”
rendkívüli értékkel ruházza fel.
Legyen ez a kötet segítségére
mindazoknak, akik keresztény
elköteleződésből
érdek-lődnek,
részt kívánnak venni a plébánia
életében, akik szülőváro-sunk
múltját szeretnék felidézni, vagy
csak
egyszerűen
művelődő,
kellemes
kikapcsolódásra
vágynak.
Hálásan
köszönöm
a
szerzőknek, Dr. Gyöngyössy
Orsolyának és Dr. Bara Júliának,
hogy fáradságot nem ismerve,
szívvel-lélekkel
tevékenykedve
asztalunkra tettek egy remek
művet. Az ő munkájuk e
tekintetben itt véget ért, a miénk,
olvasóké
pedig
elkezdődött:
kívánom, hogy olyan érdeklődéssel olvassák,
amilyen szeretettel a szerzők összeállították az
Önök számára!”
A kötet megvásárolható a csongrádi plébániákon,
4500 Ft-os áron.

TEMPLOMSZENTELÉS
DEREKEGYHÁZON

Új templommal gyarapodott Szeged-Csanádi
Egyházmegyénk. Június 16-án, vasárnap dr. KissRigó László püspök ünnepi szentmise keretében
szentelte fel Derekegyház újonnan épült
templomát, amely a Szentháromság nevet viseli.
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CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT
A csongrádi plébániák szervezésében idősebbek és
fiatalok négy napos zarándoklaton vettünk részt
Erdélyben, május 30. és június 2. között.
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legmagasabb pontján (1800 m) felejthetetlen és
megható élmény volt.
A csíksomlyói pápai szentmisén a
magyarok nagyszámú többsége azt bizonyította,
hogy ezt a földet nem sajátíthatja ki soha más nép!
Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron
sírját, és a Szózat eléneklésével adtuk jelét a
székelyekkel való együttérzésünknek. A buszon
való utazásunkat a fiatalok és idősebbek szép
énekekkel tették emlékezetessé.
Az utolsó napon Vajdahunyad várát is
megnéztük, majd Erdélytől a határ átlépése előtt a
magyar és a székely Himnusz eléneklésével
köszöntünk el.
Domokos Mária

MAJÁLIS
Erdély szívébe, Székelyföldre való utazásunk első
napján a történelmi Erdély legnyugatibb kapujánál,
Királyhágónál tartottunk rövid pihenőt. A
természet szépsége már itt feltárult előttünk a
hegyek láttán. A Hargita hegységben, Zeteváralja
és Sikaszó falvakban volt a szállásunk. Itt, ezeken a
helyeken láthattunk két újonnan épült, gyönyörű kis
templomot. Tervezője Makovecz Imre építész
tanítványa volt. A szervező munka és a pénz
előteremtése a fáradhatatlan, „kacagó papként”
emlegetett Mátyás Gábor plébános atyának
köszönhető. A belső tér egyszerűsége, fa
mennyezete, gyönyörű ablakai, királyok, szentek és
a magyar címerek képeivel a székelyek
szülőföldjükhöz való ragaszkodásának megható
bizonyítékai. A sikaszói templomban szentmisén is
részt vettünk, amelyen fiataljaink példásan álltak
helyt ministránsokként.

A Madarasi-Hargita kopjafái között csongrádi is
megtalálható, amire mi is felkötöttük a nemzeti
színű szalagot. A kopjafák erdeje Székelyföld

Május 1-jén szép napos idő várta a majálisozókat
az Ifjúsági téren, amely megtelt a főzőverseny
résztvevőivel.

Egyesületünk az előző évek hagyományát követve
idén is benevezett ebbe a nemes megmérettetésbe.
Halászlét készítettünk két bográcsban, elnökünk és
egyben főszakácsunk, Szabó Laci vezényletével.
Volt sok tennivalója neki és kuktáinak, hiszen
minden munkálat - még az alaplé elkészítése és
átpaszírozása is - a helyszínen történt. A zsűri
elnöke Szőke András, szentesi származású
humorista volt, aki két segítőjével többször is
végigjárta a főzőhelyeket. Figyelemmel kisérték az
előkészületeket, és kóstolgatták a készülő
finomságokat. Egyesületünk tagjai izgalommal
várták az eredményhirdetést. Nagy volt az öröm,
amikor kiderült, hogy halételek kategóriában első
helyezést értünk el! Az oklevél mellett bográcsot és
egyéb ajándékokat kaptunk. Ezután közösen
elfogyasztottuk a díjnyertes étket, és jó
hangulatban, nótázással ünnepeltük ezt a sikeres
napot. Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület
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„MINDEN FORRÁSOM BELŐLED
FAKAD” (Zsolt 87,7)
Eucharisztikus Kongresszusra készülünk, mely
2020
szeptemberében
lesz
Budapesten.
Figyelmünket Jézus titokzatos jelenlétére irányítjuk
az Oltáriszentségben. A történelem során számos
rendkívüli eseménnyel is erősítette hitünket a
Mindenható. Jézus ma is él és gyógyít ezen
szentségen keresztül.
Újságunk
elkövetkező
számaiban
egy-egy
történettel szeretnénk bekapcsolódni a készületbe.
1996-ban,
Argentinában,
Buenos
Aires-i
érsekségen, amikor a jelenlegi Pápa, Ferenc éppen
segédpüspök volt Quarrancino bíboros alatt,
különleges Eucharisztikus csoda történt. Ő maga
fotóztatta le és rendelt el nyomozást, melynek
eredményei nagyon meglepőek lettek.
1996. augusztus 18-án,
este 7 órakor Fr. Alejandro Pezet
Buesnos Aires üzleti negyedében
egy
katolikus
templomban
mondott misét. A szentáldozás
befejeztével egy nő jött oda hozzá,
és mondta neki, hogy talált egy
eldobott ostyát a templom végében
levő gyertyatartón. Fr Alejandro a
jelzett helyre ment és látta az
otthagyott ostyát. Mivel nem tudta
elfogyasztani, egy vízzel teli
edénybe tette és betette a Blessed
Sacrament
kápolna
tabernákulumába.
Augusztus 26-án hétfőn,
amikor
a
tabernákulumot
kinyitotta, nagy meglepetéssel látta, hogy az ostya
valamiféle véres anyaggá vált. Szólt Jorge
Bergoglio püspöknek, a jelenlegi Ferenc pápának,
aki utasítást adott, hogy hivatásos fotográfus
fényképezze le az ostyát. A fotók szeptember 6-án
készültek. Ezeken világosan látszik, hogy az ostya
vérző izomdarabbá változott és növekedett
méretében.
Évekig
tartották
az
ostyát
a
tabernákulumban, és az egész eseményt titokban
tartották. Mivel az ostya nem indult szemmel
látható bomlásnak, Bergoglio kardinális (aki már
érsek volt ez idő tájt) úgy döntött, hogy hivatalos
vizsgálatot rendel el.
1999. október 5-én, a bíboros képviselőinek
jelenlétében dr. Castanon mintát vett a véres
darabkából, és New Yorkba küldte analizáltatni.
Mivel nem akarta a vizsgálatot befolyásolni előre,
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ezért
direkt
nem
mondott
semmit
a
kutatócsoportnak az anyag származásáról (a forrás
titokban volt tartva a tudósok előtt). Ezen tudósok
közül az egyik, dr. Ferederic Zugiba volt, egy jól
ismert kardiológus és törvényszéki orvos. Ő
határozta meg, hogy a vizsgált anyag valós húsból
és vérből áll, és emberi DNS-t tartalmaz.
Zugiba tanúsította, hogy „a vizsgálati anyag
szívizom darabkának felel meg, amely a bal kamra,
billentyűkhöz közel eső részéből származik. Ez az
izom felelős a szívösszehúzódásokért. Erről az jut
az ember eszébe, hogy a bal szívkamra az, ami
pumpálja a vért az egész testbe. A szívizom
(vizsgált része) gyulladásban van és nagyon sok
fehérvérsejtet tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a
szövet élt, amikor a mintát kivették belőle. A
szívnek élnie kellett, mert a fehérvérsejtek elhalnak
az élő szervezeten kívül. A fehérvérsejtek
fennmara-dásához élő szervezetre
van szükség. Így ez jelzi, hogy a
szív még élt, amikor a szövetminta
kivételre került. Mi több, ezek a
fehérvérsejtek
áthatoltak
a
szöveten, amely azt jelzi, hogy a
szív súlyos stressz alatt volt,
mintha a tulajdonosának mellkasát
nagy ütések érték volna.”
Két ausztrál, egy újságíró
Mike Willesee és egy ügyvéd Ron
Tesorerio voltak a szemtanúk a
vizsgálatnál. Miután ők tudták,
honnan származik az anyag,
megdöbbentek
dr.
Zugiba
eredményén.
Willesee
megkérdezte a tudóstól, mennyi
ideig maradhattak volna a fehérvérsejtek életben,
ha egy vízben tartott emberi szövetből származnak.
Dr Zugiba azt mondta, pár másodpercig. Az
újságíró akkor elmondta a doktornak, hogy a
vizsgálati anyag forrása hónapokig sima vízben
volt tartva, és aztán 3 évig desztillált vízben, és csak
ezután történt a mintavétel belőle. Dr. Zugiba
nagyon meghökkent ennek hallatára. Ez
tudományosan nem magyarázható, mondta. Majd
szenvedélyesen hozzátette: Maguknak is meg kell
valamit magyarázniuk nekem. Ha ez a minta egy
halott emberből jön, hogy lehet az, hogy ahogy
vizsgáltam a sejteket, azok még mozogtak és
ütöttek? Ha az illető 1996-ban meghalt, hogy élhet
a szíve még? M.W. ezek után felvilágosította dr.
Zugibat, hogy az analizált minta egy átváltoztatott
ostyából (fehér, élesztőmentes
kenyérből)
származik, és érthetetlen módon változott vérré és
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emberi hússá. Megdöbbenve a magyarázaton, dr.
Zugiba azt mondta: „Hogy hogyan és miért változik
egy konszekrált ostya élő testté és vérré, azt a
tudomány nem fogja tudni megmagyarázni - ez
meghaladja a tudomány állását.”
Ezután dr. Ricardo Castanon Gomez elérte,
hogy összehasonlíthassák a laboreredményeket a
Lanciano-i csoda után történt laboreredményekkel,
megint csak a minták eredetének elhallgatása
mellett. A szakértők a két minta egybevetése után
azt mondták, a két minta ugyanazon személytől
származik. Mindkét minta tulajdonosa AB Rh +
vércsoportú egyén volt, és olyan jegyeket hordoz,
amely karakterisztikus, egy Közép-Keleten
született és élt emberé.
Csak az Isten különleges dolgaiba vetett hit
ad elfogadható választ ezekre. Isten azt akarja, hogy
tudjuk, hogy az Oltáriszentségben valóban jelen
van. A Buenos Aires-i csoda egy különleges jel,
melyet a tudomány is elismer. Ezáltal Jézus növelni
akarja hitünket abban, hogy valóban jelen van az
Oltáriszentségben. Emlékeztet arra, hogy jelenléte
valós és nem csak szimbolikus. Csak a hit szemével
láthatjuk őt az átváltoztatott kenyér és bor színe
alatt. Testi szemeinkkel nem láthatjuk, hiszen Ő
megdicsőülten van jelen. Az Eucharisztiában Jézus
lát és szeret minket és meg akar menteni minket.
Forrás: http://www.hagiosz.net/?q=node/1587
Összeállította: Tóthné Horváth Anikó

HÁROM ÉS MÉGIS EGY
Elmúlt Húsvét és beköszöntött a nyár. A liturgiában
Krisztus emberi jelenlétéről áthelyeződött a
hangsúly az isteni dimenziókra. Arra a
misztériumra, amely még nehezebben érthető az
anyagi világban gondolkodó embernek.
Jézus azt mondta tanítványainak, jobb
nektek, ha én elmegyek. Tudta, emberi alakban
nem juthat el mindenkihez. Sőt, nem csak eljutni
akart hozzánk, beszélgetni velünk, hanem teljesen
eggyé válni mindazokkal, akik befogadják őt. Így
hát visszatért oda, ahol a világ kezdete előtt is volt,
az Atya házába. A Mennyei Atya szerető
ölelésében, a folytonos önátadásban, ahol a
szeretetáramlás egy pillanatra sem szűnik meg a két
isteni személy között, ez a Szeretet személlyé válik,
ő a harmadik, a Szentlélek. Hatalmas misztérium,
három és mégis egy! Az emberi elme felfogni nem
tudja, de tapasztalhatja a meghívást, amely ebbe a
szeretet-közösségbe hívja. Isten ugyanis minden
teremtményét meghívta erre az egységre, az ő
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jelenlétében.
A Szentlélek,
aki Pünkösdkor,
mint a dinamit
robbant be az
apostolok életébe, minket is
arra hív, hogy
tapasztaljuk
meg
azt
a
szeretetet, amivel az Isten
három személye
szereti egymást!
Nyissuk meg
szívünket és fogadjuk be Őt, Krisztus Lelkét, aki
nélkül imádkozni sem tudunk.
„Ezért értésetekre adom, hogy aki Isten Lelke által
szól, az egy sem mondja: - Átkozott legyen Jézus.
De azt sem mondhatja senki: - Jézus az Úr, csak a
Szentlélek által.” (1 Kor 12,3) - figyelmeztet
minket Pál apostol.
A Szentlélek az, aki feltárja nekünk a
Szentháromság titkait, aki megnyitja lelkünket és
elménket, hogy értsük a Szentírás szavait. Ő ad
erőt, hogy megtegyük a jót és ellenálljunk a
gonosznak. A Szentlélek éltető ereje nélkül
hitéletünk vallásgyakorlatok ismétlésévé silányul, a
Biblia pedig élettelen szavak gyűjteményévé.
Hívjuk és vágyjunk megtapasztalni Pünkösd ma is
élő valóságát!
A Szentlélek elvezet minket az önátadás
útjára, a Krisztuskövetésre. Jézus pedig táplál
minket az Oltáriszentségben. Ezt az újabb
misztériumot is csak a hit útján érthetjük meg.
A Szentlélek ereje által a kenyér és bor átlényegül
Krisztus Testévé és Vérévé. Nem csupán
megemlékezés az Eucharisztia, hanem valóságos
jelenléte a mi Urunknak.
A Szentháromság bevon minket életébe,
egységre hív magával és egymással. Ez azonban
nem
lehetséges
emberi módon,
emberi
erőfeszítések által. Ő adja magát, végigvezet
bennünket életünk keresztútján a feltámadás
örömében és erejében a Szentlélek által, míg el nem
jutunk mi is az Atya házába. „Atyám azt akarom,
hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol
vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben
részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt
szerettél.” (Jn 17,24)
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HITTANOS KIRÁNDULÁS
PÉLIFÖLDSZENTKERESZTEN
A csongrádi plébániák szervezésében 31 csongrádi
hittanos gyerek és 4 felnőtt kísérő az idén elutazós,
bentlakásos hittantáborban vehetett részt, amelyet
a Nagyboldogasszony plébánia pályázati pénzből
finanszírozott.
Péliföldszentkereszten a Szalézi Lelkigyakorlatos
Ház adott otthont a csongrádi csoportnak 5 napig,
ahol közös programok nyújtottak lehetőséget egy új
kis gyerekközösség kialakulására.
Július 17-én, hétfőn indult el kis csapatunk
autóbusszal, útközben megállva Zsámbékon, az
Öregtemplomnál. Megérkezve a szállásra,
Péliföldszentkereszten, amely Esztergomtól 17 kmre található, meleg ebéddel várták a gyerekeket, a
délutáni program közös fürdőzés volt a közeli
tóban. Este, vacsora után, barátkozós estét
tartottunk.
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templomban szintén Tiziano festményének
másolata a főoltárkép, csak kisebb változatban.szerk.) Az idegenvezetés után felmentünk a bazilika
kupolájába, ahol megcsodáltuk a panorámát.
Ezután, az esőtől védetten, a városnéző kisvonattal
megismertük a város történetét, és kirándultunk
egyet a szomszédos Párkányban is. A szállásra
visszatérve a meleg vacsora és a szentmise után
szabadprogram volt.

Jankovich-barlang

Lourdes-i barlang

Második
nap
megismerkedtünk
a
szerzetesrend történetével és a szaléziakkal.
A rendház vezetője, az indiai származású Derossi
atya vezette körbe a gyerekeket a kegytemplomban,
megmutatta nekik a Kálváriát és a Csend Ösvényét.
A kis túra végén a gyerekek felfrissíthették
magukat a közeli Lourdes-i barlangnál lévő forrás
vizével. Délután közkívánatra ismét közös fürdés
volt a program, majd a vacsora és az esti szentmise
után éjszakai bátorságpróbán vettek részt a
gyerekek, amelyet ügyesen teljesítettek.
Szerdán Esztergomba utaztunk, ahol
idegenvezetővel megtekintettük először az
altemplomot, majd a bazilika belső terét is.
A Michelangelo Grigoletti alkotta főoltárkép, ami
Tiziano Mária mennybemenetelét ábrázoló
Fráriban található képének felnagyított másolata, a
világ legnagyobb, egyetlen vászonra festett
oltárképe. (A csongrádi Nagyboldogasszony

Csütörtökön túrázni indultunk a Duna-Ipoly
Nemzeti Parkba, ahol a Kék túra útvonal mentén
felmásztunk a Baits- és a Jankovich-barlanghoz,
mely kb. 5 km-re volt a szállásunktól. Ebéd után
fürdés és métázás közül választhattak a gyerekek.
Vacsora és szentmise után pedig a Ki-Mit-Tud
programon megmutatták egymásnak, ki miben
tehetséges,
majd
közös
tábortűzzel
és
szalonna/kolbász sütéssel zártuk az estét.
Az utolsó nap délelőtt összepakoltunk, majd
az eredményhirdetések után közös imával és
hálaadással búcsúztunk a szállástól. Az ebédet
követően Szentendre felé vettük az irányt, ahol a
frissen átadott Szerb Egyházi Múzeum állandó
kiállítását tekinthettük meg első csoportos
látogatókként, amely hazánkban a legjelentősebb
ortodox vallási gyűjteményt foglalja magába.
A program után pizzát ettünk egy közeli
étteremben, majd elindultunk hazafelé. Csongrádra
este fél 9 körül érkeztünk, ahol a szülők már várták
a gyerekeket.
Hálatelt szívvel gondolunk vissza az együtt
eltöltött időre, az új barátságokra és azokra az
emberekre, akik bármilyen módon hozzájárultak,
hogy ez a hittantábor jól sikerüljön. Legfőképpen
hála legyen a mi Istenünknek, akinek szeretetét és
gondviselését utunk során végig érezhettük.
Seresné dr. Terjék Aranka

A hittanos kirándulás az EFOP-1.3.7-172017-00047 számú pályázattal valósult meg!

www.kistemplom -csongrad.hu
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VERSMONDÓ VERSENY
Anyák napja alkalmából versmondó versenyt
hirdetett a Csongrádi Ferences Hagyományokért
Egyesület iskolás gyermekek számára.
Városunk tanulói mellett Felgyőről és Bokrosról is
jelentkeztek résztvevők, akik egy kötelező és egy
szabadon választott verssel indulhattak. Az alsó
tagozatos
gyermekeknek
az
„Ablakomba,
ablakomba besütött a holdvilág…” kezdetű
népdalt, a felsősöknek pedig a „Ketten a Mesterrel”
című Sík Sándor költeményt kellett megtanulni. A
választott versnek az édesanyák köszöntéséről
kellett szólnia.

A versenyre május 7-én délután került sor a
Piroskavárosi Általános Iskolában, ahol háromtagú,
nyugdíjas pedagógusokból álló zsűri hallgatta meg
a gyermekek előadását. Az ünnepélyes
eredményhirdetésen az egyesület elnöke, Szabó
László köszöntötte a gyermekeket, és megköszönte
a versenyen való részvételüket. Pozsár Ferenc
előadóművész anyák napi verset adott elő, mely
után a zsűri elnöke, Túriné Galli Márta értékelte a
gyermekek
előadását,
és
ismertette
az
eredményeket.
Az alsósok közül első helyezett Kovács
Fanni 4. osztályos tanuló (Piroskavárosi Általános
Iskola), második Fekete János 4. osztályos
(Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola),
harmadik Oláh Neszta 3. osztályos tanuló (László
Gyula Általános Iskola) lett.
A felsősöknél az első Somogyi Zita 8.
osztályos (Batsányi János Gimnázium), a második
Kádár Éva 7. osztályos (Bokrosi Általános Iskola),
a harmadik Góg Levente 7. osztályos tanuló (Galli
János Általános Iskola) lett.
A zsűri különdíjban részesítette Tóth
Barbara Fatimát, a Kozmutza Flóra Általános
Iskola 2. osztályos tanulóját.
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Valamennyi résztvevő gyermek emléklapot és
csokoládét kapott, a helyezettek kisebb ajándékot is
átvehettek. Ugyancsak emléklappal köszönték meg
az iskoláknak is a verseny támogatását.
T.N.M

ANYÁK NAPJA ÜNNEPÉN
Május első vasárnapján a Szent József-templomban
kis műsorral és virággal kedveskedtek az
édesanyáknak,
nagymamáknak
a
hittanos
gyermekek.

Ugyanezen a napon a Nagyboldogasszonytemplomban általános iskolások adtak anyák napi
hangversenyt. A képen a Galli János Általános
Iskola kicsinyeinek kórusa.

FERENCES CSALÁDI NAP
A hagyományos családi napot szeptember 7-én,
szombaton tartjuk meg a Szent József plébánia
kertjében.
A részletes programokat a későbbiekben, a
hirdetőtáblákra kihelyezett plakátokon olvashatják.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
CSFHE

www.kistemplom -csongrad.hu
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NYAKUNKON A NYÁRI SZÜNIDŐ
A gyerekek számára nagy öröm a vakáció, hiszen a
nyár elejére nagyon elfáradnak a hosszú tanév
során. A szülők nincsenek könnyű helyzetben, mert
meg kell oldaniuk gyermekük nyári felügyeletét. A
táborok, esetleg a közös nyaralás mellett sok
családban ilyenkor a nagyszülők „lépnek
szolgálatba”. Csendesebb, pihenősebb napokra
néhány furfangos feladvánnyal kedveskedünk a
rejtvényt szerető gyereknek. Jó fejtegetést
kívánunk!

Csali mese
Feri a mesében ötször füllentett. Keresd meg hol!
„De jó volt, amikor nyár volt, és mi csónakkal útra
keltünk. Baján szálltunk vízre hajnalban, és estére
lecsurogtunk Dunaújvárosig. Közben napoztunk és
gyönyörködtünk a tájban. De szépek is voltak a fák
a Duna és a Tisza összefolyásánál! Ebédelni
kikötöttünk, és a Dunából frissen kifogott tonhalból
készítettünk halászlevet. Nagyon finom volt.
Délután elhajóztunk Dobó István vára mellett. Úgy
elfáradtam, hogy hiába vettem elő este a sátorban
Fekete István Kincskereső kisködmön című
könyvét, az első két oldal után elaludtam. Ezt a
kirándulást jövőre is megismételjük!”

Gyerekek imája
De jó volna jónak lenni,
szüntelenül hitben élni,
Istent és egymást szeretni,
rosszért is jóval fizetni!
Tudom ám hogy gyenge vagyok!
Szívem mélyén jót akarok,
de ki segít engem ebben,
hogy a sok jót végbevigyem?
Ugye, meghallgatod imám,
szerető mennyei Atyám?
Lelked által segíts engem,
hogy Jézust híven követhessem.
Ámen.

KERESZTELÉS
Bokros, 2019. április 21.
Kiss Glória
Szláma Nimród Áron
2019. április 21.

Új szó
Fejezd ki az állításokat vagy fogalmakat egy-egy
megfelelő szóval! A szavakat olvasd össze és egy
újabb szót kapsz!
a) rágószerve + kacat
b) parányi + felső végtag
c) ételízesítő + erőd
d) állóvíz + bő hellyel rendelkező
e) lélegzik + volánnál ül
f) több ágú evőeszköz + ruhát tisztít

Rejtőzködő nevek

Demeter Benett István
Római Szebasztián Noel
2019. május 5.

Állatok kicsinyei bújtak el a szövegben. Keresd meg
mind a nyolcat!
Ma Lacival fogok együtt focizni. A bíró Gábor,
Júlia testvére volt. Egy kicsi bemelegítés után
elkezdtük a játékot. Laci lába ritkán rúg olyan szép
gólt, mint most. Egyik csapatársam elém tette a
lábát. Persze megbocsájtottam neki. A szünetben
Ricsi kólával kínált bennünket. Egyszer csak egy
furcsa, csikorgó hang hallatszott, aztán megszólalt
a rádióban egy régi dal. (megfejtések a 16. oldalon)
forrás: internet, nyelvi játékok, rejtvények

www.kistemplom -csongrad.hu
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2019. április 17.
Blázsik Dániel
2019. április 22.
Sebestyén Elizabet Zoé
2019. május 12.

Kállai Katica Anikó

Harmai Tamás József

Túri Nimród
2019. május 26.

Simon Odett Anna
2019. május 19.

Paragi András
2019. június 9.
Góg Gréta
Sebők Áron
2019. június 16.
Csépe Barnabás
www.kistemplom -csongrad.hu

Peczen-Komlósi Marcell
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EGÉSZSÉGNAP A PLÉBÁNIÁN
Május 18-án, szombaton egészségnapot tartottak a
Szent József-templom kertjében. Különböző
programokkal várták az érdeklődőket: orvosi
előadások, beszélgetések hangzottak el az
egészséges életmódról, és állapotfelmérések,
szűrővizsgálatok igénybevételére is számos
lehetőség volt.

2019. Július

kipróbált receptjeiket is.
Ebéd előtt Pozsárné Badár Ágnessel tornászhattak
a jelenlévők, majd a helyszínen készült bográcsos
székelykáposzta közös elfogyasztásával fejeződött
be az egészségnap.
A legközelebbi ilyen alkalom szeptember 7-én lesz
a Ferences Családi Napon, melyre szeretettel
várnak mindenkit!
Túriné Nádudvari Mária

ORBÁN-NAPI BÚCSÚ

Az első előadó, Dr. Gali Ida saját élettörténetén
keresztül bemutatva szólt a szeretet gyógyító
erejéről és az Istenbe vetett hit fontosságáról.
Kelemen Anita is a szeretetről beszélgetett a
jelenlévőkkel. Dr. Bari Eszter „Eszi, nem eszi?!”
címmel a kicsi és nagyobb gyermekek egészséges
táplálkozásról tartott előadást. Dr. Závogyi
Zsuzsanna a szűrővizsgálatok jelentőségét
hangsúlyozta, melyek célja a betegségek
kialakulásának megelőzése.

Május 25-én, délelőtt 10 órakor kezdődött a szőlőkközti Szent Orbán szobornál a szabadtéri szentmise,
melyet Kovács János atya mutatott be. A ragyogó
napsütésben a szép számú jelenlévőnek tartott
szentbeszédében az atya megemlékezett Szent
Orbán püspökről, a szőlőtermesztők védőszentjéről, kérve közbenjárását a kedvező
szőlőtermésért, a jó borért. A szentmise keretében
megáldotta a jelenlévő bortermelő hívők borait.
A búcsúi szentmise után közösség-összetartó
agapéra került sor.
Révész József

ÚRNAPJA

A Magyar Vöröskereszt csongrádi munkatársai
újraélesztési és sebkötözési bemutatót tartottak, és
gyakorlási lehetőséget biztosítattak. A kicsik
Szücs-Horváth Olgától a helyes fogápolással
ismerkedtek. A nap folyamán a résztvevők
egészséges ételeket kóstolhattak, és többen
elhozták az egészséges étrendbe illeszthető saját

Úrnapi körmenet június 23-án a Szent Józseftemplom körül felállított oltároknál.

www.kistemplom -csongrad.hu
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SÍK SÁNDOR:
KETTEN A MESTERREL
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HONVÉDSÍROK CSONGRÁD-BOKROS
HATÁRÁBAN

Fehér fényben, fehér ruhában,
Egy férfi jár előttem egyre.
Vezet, vezet, kezem kezében,
Föl a magányos, nagy hegyekre.
Az emberarcok ködbe vesztek,
Ketten vagyunk a hegyeken.
Kézen fogva vezet a Mester,
S én követem.
Megláboltam a pusztaságot,
Homokviharos, sívó tengert.
Szürke porát szívemre szórta,
Szörnyű magánya majd hogy elnyelt.
De tikkadt lelkem felüdítve
A Mester arca járt velem.
Kezem meleg kezébe fogta,
S én követem.
Lehevertem illatos fűre
Oázisok mézes szelében,
Elálmodoztam rózsás felhőn,
Távol dalon, zsongó levélen.
De kezét homlokomra tette
S megnyitva álmodó szemem,
Előre mutatott a Mester,
S én követem.
Elértem a hegyek tövébe
S indultam fölfelé nyomában.
Dideregtem a szirti szélben,
A szikla megvérezte lábam.
Ha megálltam, szemembe nézett
És rám mosolygott csendesen.
S belém szállott a Mester lelke.
És követem.
Mikor az első csúcsra értem,
Verejtékes nap estelén,
Megkísértett a nagy Kísértő,
És egy világot tárt elém.
De a Mester szemembe nézett,
Szomorú szemmel, könnyesen,
S rajta kívül nem láttam semmit.
És követem.
Járok magányos hegytetőkön,
A magasságos szirthazában.
S egy férfi jár előttem egyre,
Fehér fényben, fehér ruhában.
Léptünk alatt meleg virágok
Serkednek a vad köveken.
Kézen fogva vezet a Mester,
S én követem.

Harang-Szó újságunkban már többször írtunk a
határút melletti elhagyott tanya előtti mezőn 1944ben hősi halált halt, feltehetőleg magyar honvédek
sírjáról. A Hadügyminisztérium Hadtörténeti
Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és
Hadisírgondozó
Igazgatóság
Belföldi
Hadisírgondozó Osztály munkatársa értesített,
hogy 2019. július végén megtekintik a helyszínt és
exhumálnák a katonákat.
Révész József

ELHUNYTJAINK
Antal Jánosné szül: Pölös Erzsébet
Palásti Ferenc Péter
Hajdú Istvánné szül: Torma Erzsébet
Kiri Mihály
Versegi Sándorné szül: Farkas Ágnes
Demeter Sándorné szül: Miklós Márta
Gazsi Rókus
Boros Géza
Varga László
Fehér József
Surányi Istvánné szül: Meggyesi Mária
Justin Pálné szül: Kovács Veronika


Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik és
az örök világosság fényeskedjék nekik.
Nyugodjanak békében. Amen.

www.kistemplom -csongrad.hu
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SZENTMISÉK RENDJE A CSONGRÁDI PLÉBÁNIÁK TEMPLOMAIBAN ÉS AZOK FÍLIÁIBAN
Szent József templom:
Nagyboldogasszony templom:
Szent Rókus templom:
Bokros, Szent László templom:
Felgyő, Szent István templom:

Hétfő, Szerda, Péntek, Szombat: 17.00 óra, Vasárnap: 8.30 óra.
Kedd, Csütörtök, Péntek, (Szombat): 18.00, Vasárnap: 10.00 és 18.00.
Húsvéttól – Krisztus Király ünnepéig: Szombat: 18.00 óra.
Vasárnap: 8.00 óra.
Vasárnap: 11.30 óra.

HITTANVERSENY
Márciusban nevezett be a Nagyboldogasszony
Katolikus Általános Iskola a szegedi Karolina
Iskola által meghirdetett hittanversenyre. Miután a
második fordulón is, ami kisteleki területi
megmérettetés volt szintén továbbjutottak a
csapatok, újabb komoly felkészülés után indultak a
szegedi egyházmegyei záró versenyre, amit a
Karolina Iskolában rendeztek meg. Itt május 18-án
nagy örömünkre mindkét korcsoport csapata ismét
szépen szerepelt. Gratulálunk mindkét csapatnak!

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

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 és Kecskés László, hitoktató.
Pap Imre

MEGFEJTÉS
A 12. oldalon található „Új szó” és „Rejtőzködő
nevek” című rejtvények megfejtése:
- fogalom, kicsikar, sóvár, tótágas, élvezet,
villamos.
- malac, borjú, csibe, bari, bocs, csikó, csacsi, gida.
Rákász Gergely augusztusi csongrádi koncertjére
jegyek
vásárolhatók
mindkét
plébánián
irodaidőben. Részletek a kihelyezett plakátokon.
Harang-Szó újságunkat a plébánia honlapján, a
www.kistemplom-csongrad.hu oldalon színesben
is olvashatják és onnan le is tölthetik!

KÖSZÖNETET MONDUNK mindazoknak, akik
munkával, vagy adományokkal támogatták egyházközségünk életét, működését. Isten fizesse meg!
SZERKESZTŐI ÜZENET
Terveink szerint lapunk következő száma októberben
jelenik meg. Kérjük, hogy a közlésre szánt írásaikat
szeptember 15-ig juttassák el a szerkesztőség részére.
Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten anyagilag is
támogassák a következő szám kiadását! Köszönjük!

61. szám
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
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