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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA  
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

I. évf. 13. szám   2004. október 16.  

Ima a lelkipásztorért  

Uram, Jézus, legfıbb papunk és pásztorunk! Azt ígérted, hogy 

nem hagysz árván bennünket. Ez azt is jelenti, hogy nem hagyod 

nyájad jó pásztor nélkül. Ne engedd nyájad elszéledni. Köszönjük, 

hogy egyházközségünkbe lelkipásztort ajándékoztál. Áldd meg szüleit, 

akik nevelték, mindazokat, akik tanították és gondozták, jó példát adtak 

neki. Segíts bennünket, hogy örömét találja szolgálatában. Szívesen 

hallgassuk szájából igédet, arra tevékenyen válaszoljunk. Segítsük 

egyházközségünk minden lelki és anyagi gondjában. Mutasd meg 

lelkiismeretünknek, mit tehetünk a magunk helyén a lelkek érdekében. 

Hallgasd meg pásztorunk minden imádságát, vedd szívesen kezébıl 

bemutatott közös áldozatunkat, a Te örök áldozatodat. Hullasd 

bıségesen közremőködésével a szentségek kegyelmét híveid lelkébe. 

Adj neki megértést, türelmet, szomorúságában vigasztalást. Teljék 

öröme gyermekeink fejlıdésében, a hívek hőségében, 

egyházközségünk tagjainak tanúságtételében. Segítsd, hogy szívesen 

menjen azok után, akik tıled elszakadtak. Készségesen gyakorolja a 

megbocsátást. Támogasd, hogy együtt érezzen betegeinkkel, 

vigasztalást nyújtson a gyászolóknak. Szenteld meg ıt szeretetedben, 

és ajándékozd meg a végsı kitartás kegyelmével. 

Köszönjük, hogy lelkipásztorunk személyében közöttünk vagy. 

Maradj velünk Uram. 

 Ámen  
 

GYÉMÁNTMISÉS 
KÜLÖNSZÁM!!! 
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Jó Atyánkért esdeklünk, tartsd meg Isten ıt nekünk. 

Színed elıtt nyerjen tetszést szíves kérelmünk. 

Kartal József 

 

1920. augusztus 5-én született Dunakeszin. Édesapja csendes 

ember, édesanyja derős lelkő, imádságos asszony volt. Mindketten 

vallásos emberek. 

1938-ban a váci piarista gimnáziumban érettségizett, majd 1943. 

szeptember 12-én piarista szerzetesi örök fogadalmat tett. 1944. 

október 15-én Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök pappá 

szentelte. 

A pesti egyetemen biológia- földrajz szakos tanári oklevelet 

szerzett. Az elsı munkahelye a szegedi piarista gimnázium volt, az 

iskolák államosításával az egyházmegyei papi szolgálatot 

választotta. 1954-ig Ásotthalmon, 1964-ig a Szegedi Dómban volt segédlelkész. 1965-ben 

Battonyán és Újkígyóson volt, majd Felsıgödre került. 1966-1976-ig Gyula következett, majd 

innen került Röszkére 1976. június 18-án. 1978-ban szemináriumi gyóntatónak, 1979-ben 

konzultornak, 1982-ben szentszéki bírónak nevezte ki a püspök úr. 

 

Szépítés, építés 

 

Kartal József atya 28 Röszkén töltött év alatt folyton azon dolgozott, hogy hogyan tudná 

szépíteni, építeni a templomot, a plébániát, a temetıt, hogyan tudna maradandó értéket hagyni 

az utókorra. 

 

Templom és környéke 

 

Az ı ittléte alatt a templom belseje sokat változott: átalakították a szószéket, új helyre került 

az örökmécses, szentségi trónust készítettek a szembenézı oltárra, átvitték a keresztutat a 

templomhajó hátuljába, kimárványozták a templomot, valamint elkészült a márvány 

keresztelıkút és a szembemisézı oltár is. A templomhajó hátuljában lévı kápolnát átalakította, 

hogy ott gyóntatni is lehessen. 

Felújíttatta az orgonát, megoldotta a kihangosítást, korszerősíttette a főtést és lehetıvé tette a 
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népénekek kivetítését. A keresztelıkútnál lévı fakeresztre bronzból korpuszt öntetett. 

A fıbejárat elé betonlépcsıt készíttetett, amit két rézbıl készült kandeláberrel ki is 

világíttatott. 

Korona került az arany Mária szoborra, Murillo: Mária -

képet kapott a kápolna, Páduából hozott Szent Antal 

dombormővet helyeztek a szószék homlokfalára. 

Tőzzománc külsıt kapott a Szentségház. Az 

elıcsarnokba templom-történeti márványtábla került. 

Kicserélték a harangozószoba padlózatát és újrafestették 

a toronyóra számlapját. Villamosították a harangokat. 

A templom újrafestése alkalmával a szentély fölé ismét 

felirat került („Elıtted, Jézusom, leborulok”). 

Templommal együtt a sekrestye is megújult. (Új 

márvány padló) 

Az életveszélyessé vált torony megjavításával a 

templomtetı is korszerősítésre került. 

Ünnepi kivilágítást kapott a templomtorony. 

 

Plébánia 

 

Kicseréltette a tetıt, új padlót rakatott le és tatarozta az épületet. 1986-ban beszereltette a 

telefont. Vaskerítést csináltatott a plébánia elıtt és oldalánál. 

Rendbe tetette a káplánlakást; fürdı- és fızıfülkét alakított ki benne. 

 

Temetı 

 

Bıvítette a temetı területét, parkolót alakított ki, fákat ültetett, rendbe tetette a padokat. 

Felújíttatta és korszerősíttette a ravatalozót, kicseréltette annak tetejét, díszköveket rakatott le 

környékére. Aszfaltburkolatot kaptak a temetı útjai. 

Jelképes sírt készíttetett 3 volt röszkei plébánosnak. 

Az egész temetı területén új vízcsapokat szereltek fel, cserélték a vízvezetékeket és a temetıi 

harangláb tetejét. 

 

Énekkart, képviselıtestület szervezett, vezetett. Az ı plébánossága alatt létrejött több 
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fiatalokból álló csoport is, így a Cserkészet, egy Ifjúsági 

Kórus, a Goretti Kör és a Szent Cecília Ifjúsági Kórus. A 

’90-es években az ı támogatásával alakult meg a helyi 

Karitász. 

1988-ban hısi emlékmővet állíttatott a II. világháború 

röszkei áldozatainak, melyre neki köszönhetıen az 

elesettek nevei is felkerülhettek. A következı évben bronz 

szobrot is kapott az emlékmő. 

1989. szeptember 19-étıl ı már tarthatott az iskolában 

hittanórákat. 

Az ı áldozatos munkájának is köszönhetjük a fıtéri Szent 

Antal szobor elkészülését és felállítását is. 

 

Kirándulások 

 

1977. Máriagyüd, Baja, Bátaszék Siklós 

1978. Erdély 

1979. Csehszlovákia – Lengyelország utazás a hívekkel. 

1981. Páduai zarándoklat Rómáig 

1982. Zarándoklat Máriapócsra, Márianosztrára 

1983. Búcsújárás Gyulán és Mátraverebély – Szentkúton. 

1984. Repülıút a Szovjetunióba (Kijev – Leningrád – Moszkva). 

1985. 5 napos országjáró túra 

1986. Kirándulás a Magas Tátrába. 

1987. Zarándoklat indult Lourdes-

ba (Olaszország, 

Franciaország,  Svájc, 

Ausztria). 

1988. Medjugore 

  Mátraverebély – Szentkút 

1989. Törökország  

 Alsószentiván 

1991. Görögország 

1992. Egyhetes cserkésztúra Lengyelországba 
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 Zarándoklat Mátraverebély – Szentkútra 

1993. Skandinávia 

 Cserkésztáborozás Mecsek – Óbányán 

 Zarándoklat Esztergomba, Mindszenty hercegprímás úr sírjához 

1994. Zarándoklat Mátraverebély – Szentkútra 

 Társasutazás Angliába 

 Cserkészkirándulás Erdélybe 

1995. Szentföldi utazás 

1996. Spanyolország, Portugália 

1997. Szicília 

1998. Svájc 

2001. Mátraverebély - Szentkút 

2002. Mátraverebély - Szentkút 

2003. Mátraverebély - Szentkút 

2004. Mátraverebély - Szentkút 

 

28 év papi munkája 

 

1976. július 4-tıl 2004. szeptember 12-ig  

965 kisgyermeket és felnıttet keresztelt 
meg. 
1977-tıl több mint  

800 esetben szolgáltatta ki az Oltáriszentséget 
az elsıáldozáshoz járulóknak és több száz bérmálkozót 
készített fel a Szentség fogadására. 
1976. augusztus 28-tól 2004. szeptember 25-ig  

399 pár mondta ki jelenlétében a boldogító 
igent templomunkban. 

Az ı kezébıl 432 000-nél több esetben fogadták 
szívükbe az Oltáriszentséget a hívek. 
1976. július 10-étıl 2004. október 15-ig  

1389 elhunyt hívét kísérte utolsó útjára. 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor 
Lektorálta: Laczkó István , Szeged – Szentmihályi plébános 

 

U r am ,  t é g y  e n g em  b é k éd  e s z k ö z é v éU r am ,  t é g y  e n g em  b é k éd  e s z k ö z é v éU r am ,  t é g y  e n g em  b é k éd  e s z k ö z é v éU r am ,  t é g y  e n g em  b é k éd  e s z k ö z é v é     

 

Uram, tégy engem békéd eszközévé… 

 hogy szeretetet vigyek oda, ahol egymást győlölik, 

 hogy kibékülést vigyek oda, ahol egymást bántják, 

 hogy egyetértést vigyek, ahol viszálykodnak, 

 hogy hitet vigyek oda, ahol a kétkedés kínoz, 

 hogy az igazságot vigyem oda, ahol a tévedés uralkodik, 

 hogy a reményt vigyem oda, ahol a kétségbeesés kerekedett felül, 

 hogy örömet vigyek, ahol szomorúság van, 

 hogy fényt vigyek, ahol homály uralkodik. 

Ó, Uram, segíts 

 hogy ne vigasztalásra vágyakozzam, hanem hogy én vigasztaljak, 

 ne megértést keressek, hanem hogy én értsek meg másokat, 

 ne magamnak keressem a szeretetet, hanem, hogy én szeressek. 

Mert aki ad – az kap, 

 aki megbocsát – az nyer bocsánatot, 

 aki meghal – az születik újjá az örök életre. 

 Ámen 

(Assisi Szent Ferenc) 

 

Itt szeretnénk hálánkat kifejezni azok számára, akik munkájukkal és adományaikkal 

hozzájárultak az ünnep szebbé tételéhez. 

Ezúton köszönjük meg azok segítségét, akik áldozatos munkájuk révén, létrejöhetett a 

„Csodatévı” újság különszáma. 


