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A NAGYBOLDOGASSZONY-

TEMPLOM NEGYEDÉVEZREDES 

JUBILEUMA 
 

„Mert ő elrejt hajlékában a veszedelem idején,  

elbújtat sátra rejtekében,  

kősziklára emel fel engem.”  

(Zsolt 27,5) 
 

Egyházközösségünk Topsi Bálint plébános úr 

vezetésével elhatározta, hogy különleges 

programsorozattal emlékezik meg a fenti jeles 

jubileumról. 
 

Dr. Kiss-Rigó László megyés püspök, a jubileumi nyitó 

szentmise szónoka 
 

A 250 év igen nagy időtávlat, a történelem 

fordulatai számtalanok. Az elődeinket már nem 

ismerjük, maximum három generáció után a 

múltba vész az emlékezetük. A plébánosok által 

vezetett Historia Domus (háztörténet) ad sokszor 

támpontot a múltunk eseményeiről, amelyet csak 

1874-től kezdtek latin helyett magyar nyelven írni. 

 Őseink az akkori plébános főesperes, 

Berinkey Márton vezetésével határozták el az új 

templom építését, mivel a város a török iga alóli 

felszabadulása után rohamos fejlődésnek indult, 

nyugat felé terjeszkedett, hosszan a Tisza mentén. 

 

A lakosság szinte száz százalékban katolikus volt, 

és a korábban épült belsővárosi (óvárosi) kis 

templomban már nem fért el a hívek sokasága. Az 

akkori kegyúr, gróf Károlyi Sándor anyagi 

segítségével és a hívek adományaival, munkájával 

1762-ben megindulhatott az építkezés. 

 Sok áldozattal, összefogással, hittel 1769-

re elkészült a plébániatemplom, amelyet 

Nagyboldogasszony tiszteletére szenteltek fel. 

Csak nagyrészt emlékeztetett az akkori épület a 

napjainkban láthatóra, még a toronynak is csak 

csonkja, torzója volt meg, belső karzattal és 

orgonával sem rendelkezett. Az akkoriban 

felszámolt temető szélén állt, még szinte 

egymagában. A későbbi plébánosok és hívek 

áldozatos munkájával szépült, alakult ki a 

templom külső-belső mai formája.  

 1854-ben épült a templom mellé az előző, 

az azóta lebontott plébánia. Lassan beépült a 

templom környéke. 1859-ben kezdték építeni a 

mai Katolikus Iskolát, „Nagy” iskola névvel.  

 Röviden tekintsünk rá a múlt nagyobb 

eseményeire, így az időtávlatot talán jobban 

érzékeljük, szemléletesebben jelenik meg előttünk, 

hogy mennyi történelmi viharnak, eseménynek, 

csapásnak, de ugyanakkor örömnek lehetett 

„szemtanúja”, átvészelője templomunk. 

 Sok tűzesetet vettek észre a templom 

erkélyéről, és verték félre a harangokat 

figyelmeztetésül. A tűzvész mellett fenyegetést 

jelentettek városunkra és templomunkra az egyre 

gyakoribbá váló árvizek, amelyek a Tisza 

közelségéből, és a folyószabályozások 

következtében kialakuló egyre nagyobb 

árhullámokból adódtak. 

 Az első világháború vérzivatarában a 

harangok is áldozatul estek. 1917-18’-ban katonai 

parancsra leszerelték, és hadi célokra elszállították 

azokat. A háború befejezése után, 1927-re a hívek 

adományainak segítségével sikerült a veszteséget 

pótolni.                                      folytatás a 2. oldalon 
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 Tanúja volt a templom a távoli hatalmas 

detonációnak, amikor 1944 októberében a 

németek felrobbantották a vashidat. Utána az 

orosz csapatok beözönlésének, a véres harcoknak, 

a sok háborús szenvedésnek. 

 Tanúja annak, amikor az 1956-os 

forradalom idején, októberben a főtéren összegyűlt 

emberek felett riasztó sorozatlövést adott le az ott 

köröző kirendelt harci repülőgép. Majd az ezután 

bekövetkezett robbanásnak és hatalmas füstnek, 

amit a „Négyöles” útra lezuhant repülőgép 

okozott.  
 

 

Nagyboldogasszony-templomunk az 1800-as évek 

végén 
 

Tanúja napjaink békés életének is. A megszépült 

térburkolatnak, az ott elhelyezett Tóth Béla 

műalkotásnak, István királyunk lovas szobrának. 

A főtéren tartott koncerteknek, az évszázadok alatt 

megtartott sok-sok körmenetnek, tanúságtételnek, 

könyörgésnek, hálaadásnak.  

 Mindeközben élettel és hittel a plébánosok, 

káplánok, kántorok, segítők és a hívek láncolódó 

nemzedékei töltötték be a templomunk falait. Ki 

csak néhány évet, ki hosszú évtizedeket szolgált, 

és hozott létre maradandó értékeket számunkra. 

Őket felsorolnunk és munkásságukat is 

bemutatnunk már hosszú oldalakat tenne ki. 

Mindenesetre nekik köszönhetjük a jelenünket, 

hogy a mai formában megörököltük tőlük a 

múltat, a hitet. Köszönet és hála nekik! 

 Templomunk e században új, korszerű 

közösségi térrel rendelkező plébániával 

gyarapodott, a köztiszteletben álló Zsótér Antal 

plébános (esperes) odaadó gondoskodása 

segítségével, és a hívek sok munkájával, 

adakozásával.  Megtörtént a tetőszerkezet és 

felújítása is 2010. évben, sikeres EU-s projekt 

segítségével, amit a város önkormányzata nyert.  

A belső munkálatokat, a járólapok cseréjét és az 

épületvillamossági felújítást Topsi Bálint plébános 

atya végeztette el 2016. évben. A mostani 

jubileumra még a templom előtti szoborcsoportok 

is homokfúvatásos felújításban részesültek.  
 Az eltelt viharos és örömteli hosszú évekre 

tekintettel, méltó módon kívánta 
egyházközösségünk a megemlékezést és hálát 

kifejezni. Az egyik legelső igény, ötlet, ami 
megfogalmazódott az ünnepsorozatot előkészítő 

munkák során: a Szent Rókus-templomról készült 
könyv mintájára a Nagyboldogasszony 

templomunkról is kiadványt kellene készíteni. Már 
több mint egy évvel korábban elkezdődött a 

szerzők részéről az adatgyűjtés. A jubileumra el is 

készült – dr. Gyöngyössy Orsolya és dr. Bara Júlia 
tollából – a nagyszerű, átfogó könyv „A csongrádi 

Nagyboldogasszony-templom” címmel, 
„Történelem, Hitélet és Művészet” alcímmel.      A 

sok fotóval ellátott, igényes kivitelű kiadványból 
részletes ismeretet szerezhetünk templomunk 

történetéről, a csongrádi katolikusok hitéletéről, 
valamint az egyházművészeti alkotásokról. 

Érdekes és szép olvasmány az értékeink után 

érdeklődőknek.  
 Másik jeles esemény volt a jubileumi 

évben virágvasárnapon, a templom előtti főtéren 
Jézus szenvedéstörténetének, a Passiónak a 

bemutatása. Ferentzi Katalin kitartó, szívós 
rendezői munkájának köszönheti az előadás a 

sikert, amelyet több próba előzött meg. Mintegy 
kilencven szereplő vett részt a bemutatón, a városi 

színjátszókkal, egyházi zenészeinkkel, a 

hangosítást végző technikusokkal karöltve. A 
passiójáték látványának színvonalát emelték a 

korhű jelmezek, valamint az élő állatok bevonása.  
 A jubileum megünneplésére 2019. 

augusztus 11. és 18. között „Nagyboldogasszony 
hetek” címmel egész héten át tartó esemény-

sorozatot tervezett az egyházközség, plébánosunk 
vezetésével. A jeles évfordulóra a hosszú 

évtizedek alatt igen megkopott oltár felújítása, újra 

aranyozása is megtörtént Papp Zoltán díszítő ipari 
festő felajánlásának köszönhetően.  
 A felújított oltárt a jubileumi hét nyitó 
miséje alkalmával dr. Kiss-Rigó László püspök úr 
szentelte fel. Méltatta a csongrádi hívek kitartását 
az elmúlt viharos évszázadokban, és a jelenlévő 
híveket biztatta a továbbiakban is a hitben való 
kitartásra. A misét követően Püspök Úr 
felszentelte a templomkert északi részében, a 
jubileumra felállított fakeresztet is. A templomi 
zenekar a szabadtéren is kíséretet adott az 
ünnephez méltó zenei darabokkal. Sikerüket 
fémjelzi, hogy püspökünk meghívta a zenészeket 
Szegedre, a Szent Gellért Fórum avatómiséjére.     
A jubileumi események szentmiséin a templomi 
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énekkar felemelő, áhítatos, magas színvonalú 
zenei hangzással megszólaló énekekkel emelte az 
ünnepség hangulatát. 

 Az ünnepi búcsúi szentmisét, augusztus 

18-án dr. Pintér Gábor címzetes érsek, 

Fehéroroszország apostoli nunciusa celebrálta.     

A mise megkezdése előtt felszentelte a templom 

előterében elhelyezett, a hívek adományából 

elkészült emléktáblát.  
 

 
Dr. Pintér Gábor érsek a búcsúi szentmisén 

 

A búcsúi körmeneten, mint ahogyan ez a korábbi 

hosszú évek alatt megszokott volt, a Városi 

Fúvószenekar tagjai szolgáltatták a zenét, az 

ünnepi hangulat fokozására, a hívek áhítatra 

hangolásának segítésére. Püspök úr őket is 

felkérte, vegyenek részt a szegedi sportcsarnok 

avató szentmiséjén.  
 

 
A fakereszt felszentelése 

 

A szentmise végeztével a résztvevő hívek szeretet 

vendégségre kaptak meghívást. A ragyogó időben 

a plébániatemplom oldalkertjében felállított, 

terített asztalsor várta a híveket, a menü 

marhapörkölt volt főtt burgonyával. Mindez a 

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 

tagjainak, a cserkészeknek és a híveknek az 

áldozatos munkájával valósult meg. Több százan 

vettek részt ezen az agapén, és tértek haza délután 

lélekben feltöltődve, megélve a közösséghez 

tartozás élményét. Ugyanezen a napon a Kossuth 

rádió Déli harangszó című műsorában a 

templomunk nagyharangja kondult meg. Ennek 

kapcsán rövid ismertetés is elhangzott a 

templomról és a harangról.  
 

 

Búcsúi szentmise Nagyboldogasszony ünnepén 
 

Hét közben is folyamatosak voltak a 

rendezvények. Rákász Gergely orgonakoncert-

jével kezdődtek a programok, majd csongrádi 

kötődésű művészek - Busa Tamás, Busa Gabriella, 

Horti Lilla és Kóbor Tamás - operakoncertjével 

folytatódtak. Templombemutatás is szerepelt a 

programok között. Az előadó nem más volt, mint a 

templomunkról megjelent könyv szerzője, dr. 

Gyöngyössy Orsolya. Nagyszerű előadói 

stílusához hűen, figyelemfelkeltő módon mutatta 

be az épület belső terét, freskóit, történetét. Az 

érdeklődők felmehettek a torony erkélyére, ahol 

élményszerű kilátás nyílt a lombkoronába öltözött 

városunkra, a főterünkre és a Tisza kanyargó 

szalagjára. 

 Az eseményekre szépen kivitelezett 

meghívók és plakátok, képeslapok, év elején a 

templom fotójával ellátott kártya naptárak 

készültek. A helyi újságok és a Csongrád Tv is 

felhívta a lakosság figyelmét a közelgő 

programokra. Ennek köszönhetően a csongrádiak 

és a környező településeken élők is értesülhettek 

azokról.  

 Köszönjük Topsi Bálint plébános úrnak, az 

ünnepi rendezvénysorozatot létrehozóknak és a 

segítőknek a munkáját, valamint az eseményen 

résztvevőknek, hogy jelenlétükkel hozzájárultak a 

sikeres jubileumi megemlékezéshez. 

 Bízunk abban, hogy az utánunk következő 

nemzedékek is megőrzik hitüket, megbecsülik 

templomunkat, amit elődeink hagytak ránk. 

Kívánjuk, hogy az újabb kerek évfordulók kapcsán 

ők is ugyanúgy békében és hitben tudjanak majd 

jubileumokat ünnepelni, mint ahogy mi tettük! 
Kálmán István 
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NYOLCVAN ÉVE TÖRTÉNT 
 

Folytatva a plébániatörténeti sorozatot, ezúttal az 
1939. július, augusztus és szeptember hónapokban 
a Szent József plébánia ferences szerzetesei által 
vezetett Historia Domus bejegyzéseinek 
válogatásából lesznek részletek. 
 

„1939. július 

P. Albert (P. Keczeli Mészáros Albert házfőnök-a 
szerkesztő megjegyzése) július 2-án a rendházat 
képviselte Csanyteleken Berkecz József váci 
egyházmegyei pap első szentmiséjén… Július 5-én 
Palásti-Kovács temetkezési vállalkozók tanyáján 
voltunk kiránduláson, kik a Szent Antal oltárt 
ajándékozták… Július 9-én a Kecskeméti Rendház 
tagjai, P. Bálint, P. Zefirin és P. Nárcisz látogattak 
meg bennünket. Július 14-15-én P. Provinciális P. 
Tibor titkár kíséretében az évi szokásos vizitát 
tartotta meg. Július 16-23-ig P. Albert a 
Kecskeméti Rendháznak 
tartotta az évi szokásos 
lelkigyakorlatot. Július 
24-én érkezett haza P. 
Odiló, aki 16-23-ig 
szabadságon volt 
szüleinél Hatvanban. 
Július 26.: Az új Szent 
Anna szobor megáldása, 
melyet az asszonyok 
ajándékoztak többek 
buzgólkodása folytán… 
Július 28.: Fr. Kasztust 
Budapest-Pasarétre 
helyezték szakácsi minőségben, helyére jött Fr. 
Paulin Budapest, Margit krt. 23. sz. alól (a budai 
ferencesektől-a szerk. megj.).  
 

1939. augusztus  
Augusztus 1-2.: Porcinkulai búcsú. A hívek 
inkább a napján (2-án) vettek részt búcsúban. 
Szentbeszédet mondott P. Jeromos, a szentmisét 
celebrálta P. Albert. Augusztus 4.: P. Albert 
Szegedre utazott, hol 5-én prédikált az alsóvárosi 
templom búcsúján P. Vencel házfőnök felkérésére 
és jelen volt a 6-án tartott, Szeged kommunizmus 
alóli felszabadulásának ünnepségén. 20 évvel 
ezelőtt vonult be Szegedre vitéz Nagybányai 
Horthy Miklós Magyarország jelenlegi 
kormányzója és a fehér hadsereg élén elindult Ős-
Buda vára felé, hogy a szétszórt magyarokat ismét 
egyesítse és megmentse a végső pusztulástól… 
Augusztus 10.: Megkezdődött a szokásos nyári 
kéregetés. Augusztus 15.: A Nagyboldogasszony 
templom búcsúja. Az atyák részt vettek az ünnepi 

ebéden. Ezen hónapban rendezés alá került a 
Mátraverebély-Szentkúti zarándoklat… Megvolt a 
nyári Kongresszus. P. Halász Jeromost Fülekre 
helyezték át, helyébe jött Fülekről P. Jenei Jenő 
hitoktatónak. A politikai helyzet általános 
felfordulása következtében általános mozgósítás 
történt. A románok rendetlenkednek hazánk 
területén. Az egésznek legszomorúbb 
következménye, hogy a szépen megrendezett 
Szentkúti zarándoklat, mely körülbelül 800 
személyből állott volna, egészen elmaradt. 
Bevonulnak a katonák az egész Tiszamenti 
vonalon és Csongrádon is elfoglalnak minden 
szabad és üres épületet, közöttük iskolánkat is… 
 

1939. szeptember 
A katonák bevonultak. Az iskolaév kezdete igen 
zavaros. Kis templomunkban is egyelőre 8 órakor 
minden vasárnap és ünnepnap a katonák részére 
szentmise van. Szeptember 11.: Három esztendeje, 

hogy P. Albert és P. Sall 
Szilveszter megjelentek 
Csongrádon P. Szujó 
Timót kecskeméti 
vikárius vezetésével. Az 
ebéden megjelent Korsós 
Andor templomunk 
kántora. A hangulat 
erősen háborús. Katonák 
állandóan 
gyakorlatoznak a 
szemben lévő tereken. 
Szeptember 26-án 
megtartottuk a szokásos 

őszi papi gyűlést Csanyteleken, melyen a 
szentbeszédet P. Albert házfőnök mondotta. 
Kezdetét vette a szüret. Sietnek az emberek 
mindennel.” 
 

Forrás: A csongrádi ferencesek Historia Domusa 
1936. évtől. Fordította, digitalizálva olvashatóvá és 
kutathatóvá tette Árkossy Lehel, Kecskemét, 2011-2012 
évben.                                Összeállította: Révész József 
 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 
 

A Szent József plébánián még megvásárolható P. 
Király Kelemen: Naplóm 1944-1947 című könyve, 
amelyet a páter Csongrád orosz megszállásának 
idején írt, mint piroskavárosi plébános, a kor 
hiteles tanújaként. 
 

A csongrádi Nagyboldogasszony-templomot 
bemutató könyvet, mely dr. Gyöngyössy Orsolya 
és dr. Bara Júlia munkája, megvásárolhatják a 
Nagyboldogasszony plébánián. 
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PORCIUNKULA-BÚCSÚ 
 

„Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy két 

búcsút is ünnepelhetünk templomunkban: március 

közepén Szent József-, augusztus elején pedig 

Porciunkula-búcsút tartunk.” Ezekkel a szavakkal 

kezdte prédikációját Kovács János atya az 

augusztus 4-i szentmisén. 
 

 
 

Porciunkula, amely ma a ferences rend 

anyatemploma, egykor egy Assisi határában 

megbúvó kicsiny, romos épület volt. Szent Ferenc 

kedvelte ezt az elhagyatott helyet, mivel alkalmas 

volt az Istennel való bensőséges együttlétre. Idővel 

a kis kápolnát helyrehozta, itt ismerte fel hivatását, 

és itt telepedett le az első ferences testvérekkel, 

így lett ez a hely a rend bölcsője és központja. 

1226-ban itt lépett át az örök hazába. Az apró 

Porciunkula kápolnát ma a hatalmas Angyalos 

Boldogasszony bazilika foglalja magába.  

 Ferenc kérte és meg is kapta a pápától a 

teljes búcsú kiváltságát: mindazok, akik e helyen 

imádkoznak, szentáldozásban részesülnek és 

bűnbánatot gyakorolnak, bűneik teljes 

elengedését, azaz teljes búcsút nyernek. A világ 

minden részéről számtalan zarándok látogat a 

bazilikába imádkozni, Isten segítségét és a 

Szűzanya oltalmát kérni, és akik nem juthatnak el 

Assisibe, a ferences templomokban megtartott 

búcsún élvezhetik ezeket a kegyelmeket. 

 János atya beszédét Szent Ferenc: Tégy 

engem békéd eszközévé című versének 

felolvasásával fejezte be. 
 

Tégy engem békéd eszközévé, 

Hol gyűlölet van – oda szeretetet vigyek; 

Hol neheztelés – békességedet; 

Hol széthúzás – egységedet! 
 

Tégy engem békéd eszközévé, 

A kételkedés helyett hitet vigyek; 

A kétségbeesés helyett – reményt; 

A sötétségbe – fényedet! 

Ó, Mester, add, hogy vigasztaljak mást, 

És ne csak magamnak keressek vigaszt! 

Legyek megértő – ne csak megértett; 

Szeressek, ahogy Te szerettél minket! 
 

Tégy engem békéd eszközévé, 

Ha megbocsátunk, nyerünk bocsánatot; 

Ha adunk, akkor kapunk igazán, 

És ha meghalunk, kapunk örök életet!     (TNM) 
 

 

„LÉGY ÁLDOTT SZENT ISTVÁN 

KIRÁLY!” 
 

Augusztus 20-án, a Városháza előtt tartott 
megemlékezésen ország- és egyházalapító 
királyunkra, Szent Istvánra emlékeztek. Az ünnepi 
műsort követően Topsi Bálint plébános 
megszentelte az új kenyereket, melyeket 
szétosztottak a résztvevők között.  
 

 
 

 

IMA A HAZÁÉRT 
 

Én Uram, Istenem, vigyázz ránk! 
Ne hagyjad elveszni a hazát! 

Sírva kér két szemünk, 
Irgalmazz minekünk! 

Emeld föl magadhoz Nemzetünk! 
 

Szeretet fénye ég bennünk! 
Míg élünk hiszünk és remélünk! 

Vigyázz ránk nyújtsd kezed, 
Oltalmazd népedet, 

Az ősi Magyar Nemzetet! 
 

Szűz Anyánk, szeplőtlen Mária! 
Hozzád száll sok magyar sóhaja. 

Kérd értünk Fiadat, 
Megváltó Urunkat, 

Védje, s őrizze Országunkat. 
 

Míg igaz magyar él a földön, 
Nem hagyjuk, hogy a rossz legyőzzön! 

Bármi volt, bármi lesz, 
A magyar, magyar lesz. 
A Szűzanya velünk lesz! 
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„MINDEN FORRÁSOM BELŐLED 

FAKAD” (Zsolt 87,7) 

2. 

Edina tanuságtétele 
 

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. Újságunk előző számában 

egy Eucharisztikus csoda történetét osztottuk meg. 

Most egy olyan tanúságtétel következik, amelyből 

láthatjuk, hogy Krisztus él és gyógyít ma is. 
 

Néhány hónapja Ágnes nővérrel, a tiszaalpári 

Szent Benedek Leányai zárda elöljárójával 

beszélgettem. Elmondta, hogy jár hozzájuk egy 

csongrádi hölgy, aki előrehaladott daganatos 

betegségből gyógyult meg az Oltáriszentségben 

jelenlévő Jézusba vetett hite által. 
 

Most őt, D. M. Edinát kérdezem, hogyan is történt 

ez a gyógyulás, hogyan találtál a bencés 

nővérekhez? 

- A Bencés nővérekhez ma már tudom, hogy Isten 

hívott. Sokszor mentem el életem során a hozzájuk 

vezető út mellett, de soha nem tértem rá. Mikor 

beteg lettem, körülbelül két hét elteltével úgy 

éreztem, hogy kell valami, ami erőt ad az akkori 

helyzet elviseléséhez. Egy nap arra ébredtem, 

hogy Isten hívott - Gyere! Egész életemben 

szembe mentem az érzéseimmel, az „én jobban 

tudom" érzéseknek adtam hatalmat. Most volt az a 

pont, amikor azt éreztem, hagyom, hogy a lelkem 

vezessen. Hisz mit veszíthetek?! 
 

El tudnád nekünk mondani gyógyulásod 

folyamatát, hogyan függött össze a lelki 

gyógyulásod, megtérésed a rákból való 

felépüléssel? 

- Nem volt rövid út. Nagyon hálás vagyok 

Istennek az orvosi segítségekért, hiszen az orvos a 

testünket gyógyítja. Így visszagondolva már maga 

az csoda volt, ahogyan az orvosok segítségét 

megkaptam. Azt is tudtam, hogy valami több kell 

az orvosi beavatkozások mellett. Hisz az első 

diagnózist egy orvos szájából hallottam mikor 

megkérdeztem mennyi időm van hátra? A válasz 

az volt: fiatal vagyok és vannak még csodák! Ez 

az egy szó tartott életben. Ezt az egy szót 

kerestem. Ha egy orvos mondta, hogy van csoda, 

akkor én elhatároztam, hogy megtalálom. Akkor 

már imádkoztam, mert bajban voltam és Isten 

vezetett. 

Mielőtt beteg lettél, tudtál valamit Jézusról, 
Istenről, hitről? 
- Hála a drága nagyszüleimnek, megismertették 
velem a gyermeki hitet. A gyermekkori hitem a 
kötelező vasárnapi miséből állt, és ha a 
nagymamámnál aludtam, akkor mindig imával 
aludtam el. Megtanított minden gyermekimát. 
Kiskoromban vágytam arra, hogy elsőáldozó 
legyek, de a rendszer nem engedte. Ahogy 
felnőttem, úgy távolodtam Istentől, mentem a saját 
akartom után. Közben a nagyszüleim is 
meghaltak. Nem beszéltek többé nekem a hit 
fontosságáról. Ma már tudom, hogy mekkora 
felelősség a keresztény hitre való nevelése a 
gyermekeimnek. Akkor fordultam Istenhez, ha 
kellett valami. S addig tartott, amíg nem teljesült. 
 

Úgy tudom, megtérésed fő pillérei a bűnbánat és 
az Oltáriszentség tisztelete, szeretete. Hogyan 
élted át, hogy Jézus élő valóság a szentostyában? 
- A lelkemre hallgatva szinte minden misén részt 
vettem. A nővérekhez kimentem tanulni, 
válaszokat kapni és megismerni Istent. Szerettem 
volna ismerni őt, vágytam rá. És a vágy egyre 
nagyobb lett bennem az áldozásra. Kerestem 
valami célt, ami miatt élnem kellett. Elővettem a 
gyermekkori álmom, hogy elsőáldozó legyek.      
A nővérek készítettek fel. majd egy lelkigyakorlat 
végén 2018. május 27-én elsőáldozó lettem, és 
felvettem a betegek kenetét. 
 

Mit szóltak az ismerőseid a változáshoz, ami 
bekövetkezett az életedben, milyen hatással van 
környezetedre megtérésed, gyógyulásod?  
- A férjem, a szüleim és a kislányom szinte 
azonnal megtért, de az elmélyülésükhöz idő 
kellett. Az elején csak miattam imádkoztak és 
jártak misére. Isten, kegyelmének köszönhetően, 
már teljesen beköltözött a lelkükbe. Édesapám 60 
év után meggyónt és áldozik, édesanyám 40 év 
után gyónt és áldozik azóta is minden hétvégén.    
A kislányunk az Eucharisztikus Kongresszuson 
elsőáldozó lesz. A férjem is elsőáldozó lett, idén 
augusztusban bérmálkoztunk mindketten. Egy 
barátnőm találkozásunk után megtért, és azóta 
elsőáldozó lett.   
 

Mit mondtak az orvosok? 
- Kilenc hónapra kaptam meg az első negatív 
diagnózist. Az orvosom azt mondta, hogy csoda 
történt. 
 

Gyakran találkozunk, hozzád hasonlóan fiatal, 
vagy kevésbé fiatal emberekkel, akik küzdenek 
betegségeikkel, reménytelenségeikkel. Nekik mit 
mondanál? 
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- Nagyon sokáig magamért imádkoztam, de volt 
egy pont amikor elengedtem a saját akaratom és 
rábíztam magam Istenre. Csak ő tudja igazán mi 
kell nekünk. Hiszem, hogy ép testben ép lélek. Az 
orvosok Isten csodái, de ne csak az orvosoktól 
várjuk a csodát. Tegyünk mi is magunkért! Segíts 
magadon és Isten is megsegít! Imádkozz, és amit a 
lelkedben érzel, azt tedd! Mindenki más. A lelki 
gyógyuláshoz be kell tartani Isten parancsait. S ha 
Istenben járunk, hiszem, hogy ő vezet. Az 
áldozással közelebb kerülünk Istenhez. Igenis 
vannak Csodák! 
 

Köszönjük Edina! Isten áldása kísérjen továbbra 
is!                                   Tóthné Horváth-Varga Anikó 
 

 

A 2020-AS NEMZETKÖZI 

EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS 

IMÁJA 
 

 
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! 

Küldd el Szentlelkedet, 

hogy az önmagát értünk feláldozó 

és az Oltáriszentségben 

velünk levő Krisztust felismerjük 

és egyre jobban szeressük! 
 

Ő Urunk és Mesterünk, 

barátunk és táplálékunk, 

orvosunk és békességünk. 

Adj bátorságot, 

hogy az ő erejét és örömét 

elvigyük minden emberhez! 
 

Add, hogy a készület ideje 

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 

egész hívő közösségünk, 

fővárosunk, népünk, 

Európa és a világ 

lelki megújulására szolgáljon! 

Ámen. 
 

A kongresszus ünnepi eseményére készülve 
imádkozzuk templomainkban hétről hétre ezt az 
imát. Azzal a vággyal tesszük, hogy egyénileg és 

közösségileg is közelebb kerüljünk az Eucharisztia 
titkához és ráhangolódjunk arra a kegyelmi 
ajándékra, amit a Kongresszus ünnepe által Jézus 
készített számunkra, nemzetünk, Európa és a világ 
számára. 
 

 

SZENT RÓKUS ÜNNEPE 
 

Augusztus 17-én, szombaton este tartották a Szent 
Rókus-templom búcsúünnepét. A szentmise 
szónoka a csongrádi származású Forgó Miklós, 
kunszentmártoni plébános volt. Az atya ismertette 
a templom történetét és Szent Rókus életútját. 
 

 
 

Szent Rókus, aki a 14. században élt, minden 
vagyonát a szegények és a betegek segítésére 
fordította. Olaszországban városról városra 
vándorolva pestises betegeket ápolt, érintésével 
gyógyított. Idővel ő is elszenvedte a gyilkos kórt.  
 Városunkat 1738-ban érte el a járvány, 
mely rengeteg áldozatot követelt. Ezért az 
életükért aggódó hívek Vintze Gergely plébános 
vezetésével felajánlották magukat Szent Rókus 
pártfogásába, kérték az ő segítségét és fogadalmat 
tettek egy kápolna építésére. A járvány elmúltával 
meg is épült a kápolna a mai Nagyboldogasszony-
templom helyén lévő temetőben. A kápolna 
lebontása után kapta meg a belvárosi templom a 
Szent Rókus nevet. 
 Forgó Miklós atya a következőkkel fejezte 
be prédikációját: „Már nincs pestis járvány, de mi 
is élhetünk Szent Rókus tisztelete nyomán. Saját 
lelkünkbe kell tekintenünk: én mit teszek, hogy 
tanúsítsam az evangéliumot? Ha mi derűsek 
vagyunk, nem elégedetlenkedünk, akkor tudjuk az 
örömhírt továbbadni. Azért, mert Istenhez 
tartozunk. Fontos nekünk a szentáldozásban a 
Jézussal való találkozás. Éljen szívünkben a 
Szentlélek lángja! Szent Rókus példája, Isten 
kegyelme és közelsége tegye teljessé életünket!„ 

Túriné Nádudvari Mária 
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30 ÉVES A MAGYAR MÁLTAI 

SZERETETSZOLGÁLAT 
 

A címben szereplő évfordulóra emlékeztek 
szeptember 18-án a Szent József plébánián. 
Pozsárné Badár Ágnes, a helyi szervezet 
vezetőjének köszöntőjét követően dr. Botos 
Katalin, az 1989-90-es idők politikai szereplője 
idézte fel a kezdeti lelkes napokat.  
 

Évfordulók mindig alkalmasak arra, hogy néhány 
dolgot felelevenítsünk. A világsajtót 1989 
tavaszán bejárta a kép, amelyen Alois Mock és 
Horn Gyula elvágták a vasfüggönyt. Képletesen 
jelezte ez egy korszak végét. 1989 nyarán a 
Magyar Demokrata Fórum debreceni és gödöllői 
szervezete, valamint a 
soproni Ellenzéki 
Kerekasztal kezdeményezé-
sére létrejött a Pán-Európai 
Piknik. Az esemény 
védnökei Habsburg Ottó és 
Pozsgai Imre voltak. Ekkor 
már túl voltunk Nagy Imre 
újratemetésen, s bár június 
16-án volt rendőri készültség, atrocitásra nem 
került sor. Kimondatott, hogy 1956 népfelkelés 
volt, s az ötvenhatosok mártírok voltak. A Piknik 
alkalmával egy napra nyitottá vált a magyar-
osztrák határ. A szabad átjárást néhány száz 
keletnémet ki is használta, és nyugatra távozott. 
De valójában több tízezer keletnémet állampolgár 
tartózkodott Budapesten, a Balaton térségében, 
„turistaként” hazánkban, akik ugyancsak át 
szerettek volna jutni a határ másik oldalára. 
 Ezek az emberek kocsival, vagy lakó-
kocsival jöttek, s mindenüket otthagyták 
keletnémet lakóhelyükön. Ilyen nagy dolog a 
szabadság? Ilyen… Egyesek megszállták a 
nyugatnémet nagykövetséget. Sokan a zugligeti 
templom környékén parkoltak. Kozma Imre atya, 
akit ide, a városközponttól kellő távolra „dugtak 
el” plébánosnak, felfigyelt a dologra, és felhívta 
egyházközségét, hogy segítsenek a rászorult 
embereken. Nem volt a humanitárius akció 
kockázatmentes. A rendőrök szorgalmasan 
feljegyezték az autók rendszámait. Különösen 
akkor vált izgalmassá a dolog, amikor a 
nyugatnémet követség menekültügyi 
különmegbízottja felkereste a plébános atyát, hogy 
engedélyezze a követség kitelepülését a 
plébániára, ahol az embereket nyugatnémet 
útlevéllel látnák el. Mint az atya elmesélte, fel is 
hívta Kohl kancellárt, kérdezve, mit tegyen. Kohl 
azt válaszolta: Ő is felhívta Gorbacsovot, aki csak 

annyit mondott, a magyarok jó emberek. „Legyen 
ez elég Magának is” - mondta. Egy bátor magyar 
pap világpolitikai változások kezdőpontjává vált… 
És valóban, a Hatalom nem avatkozott bele a 
menekülttábor működésébe. A magyar kormány 
felmondta a tárgyban kötött egyezményét a kelet-
németekkel. Nem támasztottak további akadályt a 
kiutazásukkal szemben. Rövid idő alatt mintegy 
70 000 keletnémet hagyta el az NDK-t, hazánkon 
keresztül.  

 A hétköznapokat azonban valakinek meg 
kellett szerveznie. Ez volt Kozma Imre atya és 

Csilla von Böselager asszony, a Máltai Lovagrend 

hölgy-tagjának feladata. A német bárónő Fényes 
Csillaként látta meg Magyarországon a napvilágot, 

a második világháború után 
menekült el családjával. 

Eljutott egészen 
Venezueláig. Ott ismerte 

meg férjét, akivel később 
visszatért az NSZK-ba. Ott 

a német Máltai 

Szeretetszolgálatban 
kezdett tevékenykedni. Az 

1989-es események idején a 
magyarországi német követségen összetalálkozott 

a menekültügyi konzullal, akinek felajánlotta a 
Szeretetszolgálat segítségét. A zugligeti tábor lett 

a bázis. Kozma atyával megalapították a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálatot, és Böselager asszony 

közvetítésével sátrakkal, takarókkal látták el a 

menekülteket. Egy szegényebb, elnyomásban élő 
nép segített egy nála gazdagabb ország 

polgárainak. „A magyaroknak nagy szívük van”- 
mondta Genscher, az egykori német 

külügyminiszter. A romániai forradalom után 
pedig a Málta bekapcsolódott az erdélyi 

humanitárius akciókba. Később nagy mennyiségű 
egészségügyi eszközt hoztak hazánkba, és számos 

más módon is segítették az itteni rászorultakat. 

Senki nem tudta, hogy Csilla asszony már 1988 
óta rákkal küzdve dolgozott, fáradhatatlanul. 

Haláláig. Utána férje vette át az ügyek vezetését.  
 A Málta napjainkra széleskörű karitatív 

szervezetté nőtte ki magát. Intézményei, országos 
hálózata van. Nagyobb vidéki városainkban is 

vannak sejtjei, így Csongrádon is. Tevékenységi 
körük ugyan mára kissé beszűkült, városunkban 

leginkább ruhaadományok szétosztásával 

foglalkoznak. Fontos azonban a Szeretetszolgálat 
szellemisége. Ökumenikus módon, a szükségben 

lévőket segíteni - ez a feladat. Ma is vannak 
rászorulók, ma sem mehetünk el közömbösen 

mellettük.  
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 Bizony, akkor az embereket nem kellett 
nagyon hívni, jöttek segíteni maguktól is. Mára - 
amint ez Kozma atya mostani megemlékező 
írásából kitűnik - az embereknek mintha kevesebb 
lenne az idejük egymásra… Pedig, ahogy az 
irgalmas rendi szerzetes fogalmaz: ez az emberség 
mércéje. Hogy tudunk-e vajon együtt érezni a 
szenvedőkkel, rászorulókkal. 
 A Málta Könyvek sorozatából nemzetek 
imái érzékeltették a hallgatókkal a szolgálat 
szellemiségét. Botos József pedig, városunk 
díszpolgára, aki már többször megörvendeztetett 
bennünket  versmondásával, Wass Albert: „A 
bujdosó imája” című szép költeményével zárta a 
megemlékezést.                              dr. Botos Katalin 
 

 

ISTEN TENYERÉN 
 

 
 

Versek, dalok hangzottak el hitről, küzdelmekről 
és az élet szépségiről a Dezső Dóra-Szűcs Miklós 
házaspár előadásában szeptember 17-én a Szent 
Rókus-templomban.  
 

 

„SENKI TETSZETŐS SZAVAKKAL 

MEG NE TÉVESSZEN 

BENNETEKET!” (Kol.2,4) 
 

A keresztények erőtlenségének egyik oka, hogy 
nem ismerjük fel a gonosz mesterkedéseit, így igen 
sokszor beleesünk csapdájába. A New Age 
különböző irányzatai különösen is veszélyesek, 
hiszen az első parancs ellen vétünk. A Mindenható 
helyébe idegen istenek kerülnek, a megváltás 
helyett pedig önmegváltást hirdet. 
 

„Bizony, bizony mondom nektek: Aki nem az 
ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol oson 
be, az tolvaj és rabló… Én vagyok az ajtó: aki 
rajtam keresztül megy be, üdvözül, bejár és kijár, 
és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy 
lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy 
életük legyen, és bőségben legyen.” (Jn 10,1-10) 
 Jézus szavai soha nem voltak még ilyen 
égetően fontosak, mint a mai korban.                    

A megtévesztés szelleme mindent megtesz, hogy a 
kiválasztottakat is félrevezesse. János evangéliuma 
egyértelmű, Jézuson kívül nincs út, ami Isten 
országába vezetne. „A New Age nagyon összetett 
világnézeti divat-áramlat, amely összefügg 
kulturális, filozófiai, vallási, orvosi, hírközlési, 
kereskedelmi területekkel; számtalan ’csatornán” 
érkezik a tartalma a hétköznapok emberéhez, aki 
éppen ezért nem veszi észre a mozgalom belső, 
rejtett irányítottságát. Arra vezeti az embert, hogy 
Isten hatalmát saját emberi hatalmával 
helyettesítse, valamint Jézus Krisztus 
megváltásának elfogadása, hite helyett olyan 
pszichotechnikákat tanuljon meg, amelyeknek 
ideológiájával és gyakorlataival egyaránt önmagát, 
mint saját maga megváltóját, saját maga 
gyógyítóját, önmaga megvalósítóját „fedezi föl”.” 
(Gál Péter: New Age Keresztény szemmel) 
Legismertebbek talán – a teljesség igénye nélkül - 
a jóga, agykontroll, energiagyógyászat, ezoterika, 
reiki.  
 Tisztánlátás érdekében idézzünk most 
Emmanuel Maillard nővér könyvéből a reikivel 
kapcsolatban: „A reiki olyan alternatív gyógymód, 
amely az univerzumból jövő „életenergiát” 
használja. Valamilyen természetfeletti szellem 
létezését feltételezi, amely minden bizonnyal nem 
a Szentlélek! A reiki valójában az ártalmas okkult 
erőknek nyit ajtót. Elképzelhető, hogy bizonyos 
esetekben átmeneti javulást figyelhetünk meg itt-
ott, helyettük azonban elég hamar olyan tünetek 
jelentkeznek, amelyek gyakran előfordulnak az 
okkult praktikák, mint például a spiritizmus 
használatakor.” 
 Joseph Verlinde atya, a reiki specialistája 
így magyarázza ezt: „A reiki okkult gyakorlat, 
amely a mágia legjellemzőbb elvein alapul. Az 
egyik ilyen, hogy az asztrálvilágból hívnak le 
lelkeket, hogy segítségükkel mágikus erőt 
fejtsenek ki. Mondanunk se kell, hogy lehetetlen 
összeegyeztetni egy efféle mágikus praktikát 
(amely tagadja az isteni felsőbbséget) a 
kinyilatkoztatáshoz hűséges keresztény élettel 
(Szentírás, Szenthagyomány, Tanítóhivatal). Az 
sem meglepő hát, hogy ezek a gyakorlatok, 
amelyek »erejüket« az asztrálvilág szellemeinek 
köszönhetik, előbb-utóbb pszichés vagy spirituális 
megkötözöttséghez vezetnek.” 
 Verlinde atya tanúságtétele megtekinthető 
a Youtube csatornán „Út egy gurutól Jézusig” 
címmel. 
 Kérjük a Szentlélek megvilágosító erejét, 
hogy a tiszta, igaz úton maradjunk, mely maga 
Jézus Krisztus!              Tóthné Horváth-Varga Anikó 
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LELKIGYAKORLAT  

A BOLDOGSÁGRÓL ÉS A SZÍV 

TISZTASÁGÁRÓL 
 

Júliusban négynapos lelkigyakorlaton vettem részt 

Kecskeméten. Nagyon vártam már ezt az alkalmat, 

amikor azokkal a testvérekkel lehettem együtt, akik 

hasonló gondolkodásúak, nyitottak a jó 

befogadására, és még többet szeretnének 

megismerni Jézus tanításából. 
 

Hogyan legyünk boldogok? Ki az, aki nem a 

boldogságot keresi a Földön? A naponkénti témák 

közül a Mt 14,13-36 feldolgozásával kezdtünk. 

Jézus kenyérszaporítása nagyon jó példa arra, 

hogy Benne bízva mennyire tudjuk a hitünket 

erősíteni, növelni.  

 Jézusról és tetteiről gyorsan elterjedt a hír a 

zsidó nép között. Ahol megjelent, mindig nagy 

sokaság vette körül. A tanítványok aggódni 

kezdtek, hogyan merjék útnak indítani ezt a 

hatalmas emberáradatot étlen-szomjan, mivel 

féltették őket, hogy kidőlnek az úton. Jézus, látva 

az elcsigázott tömeget, az Ő végtelen irgalmával, 

szeretetével gondoskodott az Őt követő 

emberekről, nem 

hagyta, hogy egy is 

elvesszen közülük. 

Jóllakatta őket a 

tanítványainál lévő 5 

kenyér és 2 hal 

megszaporításával. 

 Ezekből az igerészekből kiderül, hogy a hit 

mennyire fontos nekünk is. Aki hisz Jézusban, 

soha nincs magára hagyva, mindig megkapja azt, 

ami az életkörülményeihez, létfenntartásához 

szükséges. Jézus az övéiről mindig gondoskodik. 

 A további igerész is ezt példázza, amikor 

Jézus az éjszaka közepén, vízen járva ment a 

tanítványai után (Mt 25-32). A tanítványok nem 

ismerték fel, megrémültek, kísértetnek nézték Őt. 

Jézus, látva félelmüket, megnyugtatta őket: 

„Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!”. Válaszul 

Péter azt mondta neki: „Uram, ha te vagy, 

parancsold meg nekem, hogy én is hozzád menjek 

a vízen!”. Jézus szavára Péternek is sikerült a 

vízen járni és Jézus felé menni addig, amíg őrá 

figyelt. Amint elterelődött róla a figyelme, azonnal 

süllyedni kezdett. Jézus mentette ki a vízből.  

 Ebből az igerészből is kiderül, hogy hinni 

és bízni kell Jézusban és rá figyelni. Ne csak akkor 

fohászkodjunk hozzá, ha bajban vagyunk, hanem 

akkor is forduljunk felé, ha nincs semmi 

problémánk, ha minden rendben van bennünk, és 

környezetünkben is. Ilyenkor köszönjük meg és 

adjunk hálát érte, hogy ilyen módon is 

gondoskodik rólunk. Ha a mezők liliomait éltető 

esővel látja el, hogyne gondoskodna az övéiről, 

akik követik őt (Mt 6,28).  

 A szív tisztasága volt az elmélkedésünk 

másik témája (Mt 15,1-20). Mi az igazi szív-

tisztaság? Miképpen válhat valaki szívében 

tisztátalanná? Hogyan lehet szívünkben 

megtisztulni, megszabadulni? Jézus azt mondja a 

hegyi beszédében: „Boldogok, akiknek a szívök 

tiszta: mert ők az Istent meglátják.”  

 A szívünk a törekvésközpontunk, onnan 

indulnak el a gondolatok, szavak, cselekedetek.   

A szívünk határozza meg, merrefelé törekszünk, a 

jó vagy a rossz felé haladunk szabad akaratunkból. 

Ez az igerész részletesen kibontja, hogy milyen a 

tiszta szív, mi fertőzi meg azt, és hogyan tisztulhat 

meg a szívünk. A mindennapi életünkben nagyon 

nehéz szívünk tisztaságát folyamatosan elérni, 

megtartani. Sok a befolyásoló tényező, pl. a 

körülményeink miatt, a munkahelyen, a családban, 

a szokások és elvárások miatt, a közösségben, a 

bennünk lévő megkötözöttségek stb. okozhatnak 

tisztátalanságot a szívünkben. „Mert a szívből 

származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, 

házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis 

tanubizonyságok, káromlások. Ezek fertőzik meg 

az embert, de a mosdatlan kézzel való evés nem 

fertőzi meg az embert.” (Mt 15,9-20) 

 Jézus ezek az igerészek által arra akar 

tanítani bennünket, hogy szívünk tisztítására 

tegyük a hangsúlyt. Ne ártsunk, ne bántsunk, 

bocsássunk meg, segítsünk az arra rászorulókon, 

ahol szükség van rá. Éljünk tiszta, Istennek tetsző 

életet a mindennapjainkban. Így a szívünk 

tisztasága által elérhetjük a belső békét, más néven 

boldogságot magunkban. Vegyük észre a még 

bennünk lévő zavaró tényezőket, melyek 

akadályai a szívünk tisztaságának. Szabaduljunk 

meg tőlük imával, gyónással, Jézus segítségével. 

 Mindig a szándék a döntő, Jézus ezt a jó 

szándékot megszenteli gyógyító, tisztító erejével. 

Nagyon fontos, hogy törekedjünk a jó irányba 

haladni. Keressük a jó szándékú emberek 

társaságát, olyan közösségeket, ahol 

feltöltődhetünk, lelkiekben gazdagodhatunk.        

A szívünk tisztasága által a Szentlélek 

gyümölcseinek hordozóivá válhatunk. „A Lélek 

gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, 

türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 

önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” 

(Gal 5,22-23)                                      Deák Istvánné 
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CSALÁDI- ÉS EGÉSZSÉGNAP 

A PLÉBÁNIÁN 
 

Egyesületünk a plébániákkal karöltve minden év 
őszén megrendezi a családi napot, amely az idén 
egészségnappal is kibővült. A Szent József 
plébánián, szeptember 28-án megtartott 
eseményről képes beszámolót közlünk. 
 

 
 

Reggeli zenés-énekes áhítat a kiskunfélegyházi 
Gitáros Tábor tagjaival. A rendezvényt Kovács 
János atya és Szabó László elnök nyitotta meg. 
 

 
 

Játékos délelőtt családoknak, gyermekeknek: 
barkácsolás, kézműveskedés, körmönfonás, 
kerékpáros ügyességi verseny. csillámtetoválás, 
ismerkedés a cserkészettel, gyermekrajz kiállítás. 
 

 

 

Szűrővizsgálatok, állapotfelmérések elvégzésére 
volt lehetőség, továbbá elsősegélynyújtási, 
újraélesztési és fogápolási ismereteket 
szerezhettek az érdeklődők az előadások során. 
 

 
 

Ebédelés közben a betegségek megelőzéséről 
hallhattak orvosi tájékoztatást a résztvevők.  
 

 
 

A délutáni tornát követően került sor a rajzverseny 
eredményhirdetésére. Bálint atya megáldotta a 
templom előtt álló járműveket. Kürtőskalács 
sütéssel és íjászkodással folytatódtak a programok.  
 

 
 

A rendezvény szentmisével fejeződött be. 
Köszönet a segítőknek, a támogatóknak és a 
résztvevőknek a nap sikeres lebonyolításáért! 

 

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 
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H Á Z A S S Á G K Ö T É S 
 

2019. szeptember 14. 

 
Szabó Gábor és Szabó Klára Bernadett 

 

2019. szeptember 21. 

Sólyom Szabolcs és Szabó Renáta 
 

 

K E R E S Z T E L É S 
 

2019. július 28. 

 
Kocsmáros Zsolt Ferenc 

 

 
Varga Virág 

 
2019. július 28. 

 
Szabó Éva 

 
2019. július 29. 

 
Tari Medárd 

 
2019. augusztus 4. 

 
Kormos Emma 

 
2019. szeptember 14. 

Deák Martin Zoltán 
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2019. augusztus 11. 

 
Győri Szabolcs 

 

2019. augusztus 17. 

 
Papp Nadin 

 

2019. augusztus 25. 

Gondi Márk Benjamin 

Kulik Dorina Gréta 

Percze Áron Norbert 

Sólyom Hanna és Sólyom Kristóf 

 

 
Szabó Renáta 

2019. szeptember 15. 

 
Malik Bogáta 

 
2019. október 6. 

 
Lakó Bence 

 
2019. október 13. 

 
Jávorszki Zétény Sándor 

 

 

Harang-Szó újságunkat a plébánia honlapján, a 

www.kistemplom-csongrad.hu oldalon színesben 

is olvashatják és onnan le is tölthetik! 
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SZENTEK SZOBRAI ÉS KERESZTEK 
 

Új fakereszt 
 

A Harang-Szó 2010. évi 1. számában olvasható 

írás a Nagyboldogasszony Katolikus Általános 

Iskola előtt álló keresztlábazatról. Ez évben a 

keresztlábazat átkerült a templom mögé, egy új 

négy méteres tölgyfa 

kereszt mellé, 

melyeket augusztus 

11-én a nagymise után 

dr. Kiss-Rigó László 

püspök atya Topsi 

Bálint plébános köz-

reműködésével meg-

áldott.  

A fakereszten egy 

tábla, melyen a felírat:  

„IN HOC SIGNO 

VINCES! 1769-2019” 

(A latin mondat jelentése: E jelben győzni fogsz!) 

A keresztlábazat előtt egy tábla: „A 17. században 

a plébánia-templom helyén temető terült el. Az 

1738. évi pestis-járvány után a csongrádi hívek 

temetői kápolnát emeltek a pestis ellen óvó 

patrónusok, Szent Rókus, Rozália és Sebestyén 

tiszteletére. A 18. század közepére a település 

körbefogta a temetőt. A felvilágosult abszolutista 

uralkodók rendeletek sorával tilalmazták, hogy a 

temetők a települések belterületén legyenek. 

Csongrádon is új sírkertet jelöltek ki, a felszámolt 

temető helyére pedig gróf Károlyi Sándor egy új 

templom építését határozta el. A kápolnát az 1780-

as években lebontották. Az egykori temető 

főkeresztjének talapzata a 18. századi sírkert 

egyetlen, napjainkban is látható emléke, több 

évszázados tanúja a város történelmének.”  
 

Megtisztult szobrok 
 

A Nagyboldogasszony 

templom előtti téren 

két szoborcsoport 

látható. A nyugati 

oldalon lévő 1802-

ben, a keleti oldalon 

lévő 1888-ban készült, 

az itt lévő kereszt 

1900-ban állítódott.   

A 250. éves évforduló 

tiszteletére plébános 

atya megtisztíttatta a 

szobrokat és a 

talapzatokat.                                         Révész József 

AZ IMA 

 

Az ima nálam nagyon régen kezdődött. Szinte 

emlékeim legelején. Ülök az ágyban és egy pár 

száraz, öreg kéz összefogja az enyéimet. – Mondd, 

kisfiam...  

 És én mondtam utána az imát. Az ágy 

puhasága simogatott, az est zsongított, az álom a 

szemem körül járt és én mondtam az imát, és 

gyönge gyermeki képzeletemmel felemeltem 

lelkem az Istenhez. 
 

 
 

Később, a diákévek kamaszos rohanásában, az ima 

a templomot jelentette, ahol elcsitultak a 

zűrzavaros vágyak, lassúra vált a lépés, tompán 

koppantak a szentelt kövek, és az oltár előtt 

lobogó örökmécs mindig megmelegített, ha 

kinyújtottam feléje didergő kezemet. Ekkor már 

nem könyvből imádkoztam és nem is a régi kis 

imádságokat mondtam. A kivilágosodó értelem 

szavakat keresett, melyek újak, szépek voltak és 

csak az én örömömet, bánatomat, kérésemet vitték 

az Örökkévaló elé. 

 Aztán jött az előbbi világégés, és mindig 

mélyen megrendített az imára zendült kürtök 

rivalgása s a térdre hullt harctérre induló századok 

halálos csendje, ahol szinte érezni lehetett az 

elhagyott otthonok felé szálló gondolatokat, 

aggódást, szeretetet, igazi imát, ami hangtalanul 

szárnyalt a halál felé induló férfiak lelkéből. 

 Ó, milyen kicsik és mégis mennyire férfiak 

voltak ezek a katonák, akik káromkodva ébredtek, 

káromkodva feküdtek és csak itt döbbentek rá, 

hogy az igazi kiállás hitben, vérben, fájdalomban, 

betegségben - és imádságban akár ezrek előtt a 

nyílt terek porában: az egyetlen és valódi 

férfiasság. 

 Aztán jött a zuhanás Trianon halálos 

völgyébe. Jött a megalázás, a szégyen, az 

elesettség, szegénység, járvány és jöttek az imák. 

Az egész nemzet megtanult imádkozni, és nem 

szégyellték már a férfiak sem – egy-egy „szóra” – 

befordulni a templomba. Ezek a férfiak többnyire 
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megjárták a harctereket és megtanulták, hogy 

egyetlen félelem örökös csak – nem halálfélelem, 

hanem az istenfélelem. És ahogy az imádság felé 

fordult a nemzet, úgy emelkedtünk ki a 

halálraítéltség posványából. 

 Amilyen csendesek lettünk, olyan hangos 

volt körülöttünk a győztesek páholya, és amilyen 

fennhéjázók voltak ők, olyan alázatosak lettünk 

mi, mert akkor éreztük már, hogy az 

alázatosságnál nincsen nagyobb a világon. És 

elhallgatott körülöttünk az erőszak süvöltése, mert 

halkan szólni kezdtek a kassai harangok és 

meghallhatták az egész világon, amikor a dómban 

a magyarok Te Deum-ot imádkoztak. Nagy, szent 

pillanatokban mindig az ima volt velünk, 

mellettünk, értünk. Nagy örömökben, nagy 

sírásokban, csendben és viharokban: ima, ima. És 

most mégis mind több helyen hallom, olvasom, 

hogy valaki imádja a lencsefőzeléket, imádja a 

karóráját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda 

lett ez a szó, melyet magyar paraszttól sohasem 

hallott senki, és elkopott lassan, mint a 

kocsmaküszöb. 

 Mindenki „imád” mindent. A lovát, a 

szeretőjét, a nyakkendőjét... megszentségtelenítve 

egy szót, az emberi lélek néma himnuszát, a 

tisztaság, a kérés, a vigasz, a félelem, az 

istenkeresés egyetlen, utolsó felkiáltását, amikor 

már nincs semmi, de semmi segítség, mentsvár, 

csak az ima. 

 Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, ne 

szórd lelked aranyát, nyelved szépségét a 

rombolás disznai elé, ne imádj semmit, csak az 

Istent, mert nem tudod, milyen idők jönnek és 

nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van 

az imádság és veled van az Isten.         Fekete István 
 

 

ZARÁNDOKLAT AZ ELLÉS-

MONOSTORHOZ 
 

 
 

A csongrádi római katolikus plébániák hívei Mária 

Szent Nevének ünnepe alkalmából, szeptember 

14-én elzarándokoltak a Tisza árterén található 

Ellés-parti monostorhoz, ahol Topsi Bálint 

plébános mutatott be szentmisét. 

A prédikációban utalt Bálint atya a Szent Kereszt 

felmagasztalásának ünnepére is, és hálát mondott 

Urunknak, Istenünknek, hogy szép, napos idővel 

ajándékozta meg a zarándoklat részvevőit. 

A szentmise után szerény agapé várta a 

jelenlévőket, a gyerekeknek pedig kincskereső 

játékot szerveztek a hitoktatók.            Révész József 
 

 

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

Lekrinszki Józsefné szül: Domokos Mária Éva 

Harmai Istvánné szül: Fekete Terézia 

Keller Józsefné szül: Cseh Erzsébet 

Máté Imre 

özv. Polyák Péterné szül: Gyovai Mária 

Kis Béláné szül: Surányi Mária 

Piller Ervin Tamás 

Oravecz Lajos László 

Szűcs Tibor Márk 

Mészáros Lajosné szül: Molnár Erzsébet 

Mezei József 

Olajos Jánosné szül: Veres Franciska 
 

   
 

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. 
 

 

KÖSZÖNET 

A Nagyboldogasszony-templom orgonájának 

felújítására felajánlott adományokat hálásan köszönjük, 

és a továbbiakat köszönettel fogadjuk! 
 

 

NAPELEMEK A KOLOSTOR TETEJÉN 

Pályázati lehetőség nyílt arra, hogy kolostorunk 

villamosenergia fogyasztásának egy részét napelemes 

rendszerrel fedezze. A kivitelezést végző szakember 

gárda 19 db napelemet szerelt fel a tetőre, 

csatlakoztatta az elektromos hálózatunkhoz, melyhez a 

szükséges mérőcserét az áramszolgáltató elvégezte. 
 

 

A TERMÉNYEK MEGÁLDÁSA 

Az október 6-i szentmisén Kovács János atya 

megáldotta a hívek oltár elé kihelyezett terményeit. 
 

 

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 
 

 

VIDÁM PERCEK 
 

Kétgyermekes családok 
 

- Balázska, hány gyermeke volt az első emberpárnak? 

- Ádámnak és Évának két fia volt. 

- Úgymint? 

- Úgy, mint nálunk… 
 

Gyermeki ima 
 

„Édes jó Istenem, ne engedd, hogy beteg legyek és add, 

hogy a vitaminok ne a spenótban legyenek, hanem a 

csokiban! Ámen.” 
 

Pilátus 
 

Tibike a nagyheti eseményeket meséli el a hittanórán: - 

Azután Jézust elvitték Pilátushoz, aki a római császár 

gyertyatartója volt… 
 

Nagy Alexandra: Mennyei derű és ború 

CSERKÉSZET 

A csongrádi 553. számú Szent Imre herceg 

cserkészcsapat továbbra is várja sorai közé a cserkészet 

iránt érdeklődőket. 

Magáról a cserkészetről bővebben a 

https://cserkeszleszek.hu/ oldalon lehet olvasni. 

Jelentkezni és a csongrádi csapatról bővebb 

felvilágosítást Felber Dániel cserkésztiszttől lehet 

kapni a felber[pont]daniel[kukac]cserkesz[pont]hu e-

mail címen. 

A jelentkezés feltételei: 

- megkezdett általános iskolai ötödik osztály (külön 

engedéllyel negyed osztálytól), felső korhatár nincs; 

- életkornak megfelelő vallásos élet vagy ennek 

vállalása; 

- jelentkezési lap kitöltése, kiskorúaknak 

szülői/gondviselői engedély is, 

- a Magyar Cserkészszövetség szabályainak 

tudomásul vétele és azok vállalása. 

A foglalkozások várhatóan hétköznap 16.30-17.30 

között, a Nagyboldogasszony plébánián lesznek, 

előzetesen egyeztetett időpontban. 

Az érdeklődők szüleinek tájékoztatót fogunk tartani. 

Hálásan köszönjük! 
 

 

KÖSZÖNETET MONDUNK 
Mindazoknak, akik munkával, vagy adományokkal 

támogatták egyházközségünk életét, működését. Isten 

fizesse meg! 
 

 

SZERKESZTŐI ÜZENET 

Terveink szerint lapunk következő száma Karácsonykor 

jelenik meg. Kérjük, hogy a közlésre szánt írásaikat 

december 10-ig juttassák el a szerkesztőség részére. 

Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten anyagilag is 

támogassák a következő szám kiadását! Köszönjük! 
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