
ECCLESIA
az érsekújvári magyar katolikus közösség lapja

 2015. 2. évfolyam, 1.szám
Március és április

Böjtmás és Szent György hava

Hívő, keresztény világunk legn gyo  és legmélye  ünnepe  Húsvét. Fo-
kozh tnánk  legeket, de úgy érzem, kkor sem t lálnánk meg zt  leg l-
k lm s  kifejezést, mely z ünnep ig zi üzenetét közvetítené. A „Húsvét” 
kifejezés s k n gyon szegényesen sejtet mind ól, mit ezek  Szent N -

pok, számunkr  jelentenek. Egy ki sit t lán kifejezi, hogy efejeződik  n gy öjti idősz k, 
z z, mikor  húsételtől v ló t rtózkodás véget ér. Ilyen értelem en viszont,  „Húsvét” 

szó, igen keveset mond el mind rról, mit számunkr ,  mi Megváltónk, zon z első 
Húsvéton, elmondott, szenvedett és megmut tott. Húsvét k p sán sokk l tö ről v n szó, 
mint supán  hústól v ló t rtózkodás efejezéséről. A l tin „Resure tio Christi” – „Jézus 
feltám dás ”, már lényegesen tö et fejez ki  „kimondh t tl n ól”. Hiszen, éppen Jézus 
feltám dásán k megt p szt lás  lesz z postoli igehirdetés l pj . Ezzel k p sol to-
s n, még mindig mesze járunk ttól, hogy megértsük z Ünnep ig zi mond niv lóját. 
Oly n isteni tényről, isteni eseményről v n szó, mit s k  „misztérium” fog lmáv l 
közelíthetünk meg. Ez  szó nem s k titkot jelent, h nem ennél sokk l tö et. Amikor  
számunkr  felfogh t tl n isteni gondol tot, isteni megnyil tkozást, h  s k egy ki sit is 
megsejtjük, Isten közelé en érezhetjük m gunk t. V l hányszor ezt  misztériumot segít 
megsejtünk  Szent Liturgi , különösen  húsvéti idő en. Isten, z Ö f ntáziájáv l, z 
Utolsó V során Krisztus ált l fejezi ki önm gát: „…példát dt m nektek, úgy szeressétek 
egymást, hogy én szerettelek enneteket.“ (Jn,13,34). Erről számol e megdö entően  
lá mosás selekedete. Amikor pedig Jézus át dj  m gát  kenyér en és or n, z Eu-
h risztiá n, felfogh t tl n, ig zi titokról,  szeretet isteni titkáról v n szó. Mindez ált l 

nin s vége mindennek. „N gyo  szeretete senkinek sin s nnál, mint ki életét dj  
rát iért...” (Jn 15,13) Jézus mindenkiért feláldozt  z életét, mindenki  rátj  volt. 

Ezt fejezi ki  szenvedés mélysége, mit végig szenvedett és  szeretet m g sság , mit  
Golgot  keresztjén,  világ elé tárt. „Úgy szerette Isten  világot…”
A hívő em er, gy kr n, összerosk dv  áll  kereszt tövénél. Érezvén Isten közelségét, 
térdre kényszerül. Eköz en egyre inká  felfogj  Istent,  n gy Misztériumot. És még 
mindig nin s vége! A kereszt fájd lm ,  sír énító v lóság ,  földre ver le. Isten viszont 

z em ert nem h gyj   földön. „Et resurrexit terti  die”  „és föltám dott h rm dn pr .” 
Oly n vár tl nul jön mindez, hogy szinte követhetetlen számunkr .
A húsvéti Misztérium nem supán egyetlen n p ünnepi pill n t . Ezeken  Szent N pokon 
is,  liturgi  megjelenítő erejé en, Isten önm gát tárj  elénk. Testünk és lelkünk pupil-
láiv l, ismét rá sodálkozunk z önm gát feltáró Istenre. Alleluját énekelünk, és örömteli 
lélekkel imádkozunk: „Ur m jó nekünk Nál d lennünk, Veled lennünk, feléd sietnünk.” 
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Mons. Ďurčo Zoltán: Húsvéti Misztérium

 7:00; 8:30 : 10:00; 17:00

Nagyhétfő, : 18:00 : 6:45

: 18:00 : 6:45

: 18:00
:  szentmise után

: 6:45

Szentmise: 17:30 : 19:00

 9:30-kor  Kálvárián, 
rossz idő esetén  templom n;

 17:30;

szentség előtt a Kálvárián: 
20:00 órától, N gyszom t 
reggel 8:00 óráig

: 10:30-kor
 templom n;

15:00

szentség előtt a Kálvárián: 
20:00 órától, N gyszom t 
reggel 8:00 óráig;  

szentség előtt: 8:00 órától
Húsvéti vigília: 19:30; hozzunk 
m gunkk l gyertyát seppvé
dővel

: 7:00; 8:30; 18:00 : 10:00, után  étel
szentelés

Húsvéthétfő, : 7:00; 18:00 : 8:00

 már ius 26-án, sütörtökön és már ius 27-én, pénteken, 
mindkét lk lomm l 15:30 és 18 ór  között;

 szom ton délután és v sárn p délelőtt,  szentmisék 
előtt 1 óráv l;  v sárn p esti szentmise előtt gyónt tás nem lesz. Virágv sárn p,  
szentmise után 11 órától, N gyszerdán 16 órától, N gypénteken pedig 17 órától lesz 
gyónási lehetőség mind ddig, míg lesz gyónó. 



Kovalcsik Cirill, OFM: Közösségünk lelki éle-
te Karácsonytól - Húsvétig
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A feren es templomhoz kötődő újvári m gy r k tolikus 
hívők e en z idősz k n is méltón ünnepelhették meg 

 Feren  ált l is úgy szeretett k rá sonyi misztériumot. 
Az éjféli mise előtt m rtirologiumot énekeltük és meg-
gyújtottuk  tíz k rá sonyi gyertyát. Az oltár előtt fe-
ren es h gyományként  kis Jézus szo rát helyeztük el. 
Didák testvér ismét eljött N gyszom t ól, hogy összeál-
líts   gyermekek köré en közkedvelt etlehemet.
Szent Cs lád v sárn pján imádkoztunk  s ládokért, 
n gy öröm volt számunkr , hogy Andrusko Gyul  di -
kónusunk hirdetett igét, és együtt kérhettünk áldást  
jelenlevőkre.
Újév n pján régi h gyomány, hogy jókedvvel, vidámság-
g l köszöntjük egymást  szentmise után. Nem m r d-
h t el sem  ko intás, sem  népd l ink.
Vízkereszt ünnepén ünnepélyesen vizet, krétát és töm-
jént szenteltünk. A s ládfők pedig gondos n vittek ezek-

ől h zulr , hol s ládj ikr  kérték Isten áldás it.
A k rá sonyi idősz k utolsó, titokz tos ünnepe,  Gyer-
ty szentelő. Ez egy en  megszentelt élet ünnepe is. En-
nek különös fényt d, hogy  megszentelt élet évé en 
ünnepelhettük. E en z esztendő en teljes ú sút nyer-
hetünk  k tedrálison kívül  szerzetestemplomok n, 
így  mi feren es templomunk n is. A megszentelt élet 
évé en, h vont  egy lk lomm l, egy-egy szerzetesrend 
lelkiségével ismerkedünk. Eleddig  szom ton együtt 
imádkozzuk z egyház hiv t los imádságát. Kissé szomo-
rú v gyok, mikor  mise után lig m r dn k  testvérek 

 közös ve sernyére. Ám, ki si  ors, de erős. Így áll ez 
z óvodások és kisiskolások miséjével, h vont  egyszer 
 fűtött n gyterem en ünneplünk. Meg kell e sülnünk 
nn k  néhány szülőnek  kit rtását, kik szívesen hoz-

zák  ki siket. A tö ieket is n gy szeretettel várjuk.
A ház sság heté en, fe ruár 14-én, szom ton vidám s -
ládi délutánt t rtottunk. Ďurbo Zoltán ty  vezetésével 
szentmisét ünnepeltünk és megáldottuk  s ládok t. 
Után  jó h ngul tos tyus v soránk volt, és n gy iliárd 
és ping-pong s ták. A N gy öjtöt közösen kezdtük H m-
v zószerdán. Cs ládok és  i t lok vezetésével keresztut t 
imádkozunk  pénteki és  v sárn p esti misék előtt.

 Bodzás Ger
gely, F ó Év , Istenes M ri

, K ntár B lázs, Kov l sik 
Cirill OFM, Pek rik K ti , 
Stifner Ivett, Török K ti, 
Z jíbek T más.

Ur m, én jó k rt m lenni, 
de imádkozv  rossz t tettem. 

Ur m,  szemem jo r  nézett, 
de k r tl n lr  mentem. 

Sírást indult m vig szt lni, 
de j j,  szám szitokr  állott, 

 k rom ölelésre lendült, 
de s tt nv  z r  vágott. 

Ur m: én mindig rossz t tettem, 
v l hányszor s k jót k rt m! 
Ur m: h  én gyémánt v gyok, 
siszol tl n miért m r dt m?

Borsányi Gáspár
†

1990. április 7. - 2015. április 7.

H lálán k 25. évfordulóján
szeretettel gondolunk

egykori érsekújvári  
lelki tyánkr .

R.I.P.

„Ami ennünk lélek, 
veletek megy,

ott lesz köztetek mindig.
Megt láltok 

virág itok közt,
mikor elherv dn k.

Megt láltok  f levél en, 
mikor lehull.
Megt láltok 

z esti h r ngszó n,
mikor elenyészik.

S mikor 
megemlékeztek rólunk,
mindig r l szemközt 
fogunk veletek áll ni.“

(Jók i Mór)

ECCLESIA - 

Megjelenik z egyházi év idősz k i n, évente 4-szer.
Adományok ól fennt rtott ki dvány.

Vi  M ri e, polgári társulás
Felelős: Török András
Elérhetőség: e-m il: torok. ndik @gm il. om; 
mo il: +421 903 438 380  
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1938. április 25-én, Szent 
Márk n pján születtem 
Érsekújvárott. Kiskorom-

n  Három Hid k után t -
lálh tó Pro hászk  Ottokár 
(m i nevén Komensky) ut-
á n l ktunk. Édes pám, 
 há orú idején  Három 

Hid k utáni kápolná n 
teljesített kántori szolgá-
l tot. S jnos, ez  kápoln  
is, 1944- en, z érsekújvári 
om ázás áldoz tává vált. 

Mivel  házunk is  om-
t lál t érte, életünk kö-

vetkező sz k szát  K ton  
József (m i nevén Wolker) 
ut á n éltük át. 
1945- en eléptem z l p-
iskol  1. osztályá , z k-
kori zsidó iskol  épületé-
en. T tárik Emil á si volt 
z osztályfőnököm.  Ugy n-

n z év en, ősszel, 
megszűnt  m gy r nyelvű 
okt tás. Ezután szlovák, 
m jd 5 év elteltével, ismét 
m gy r iskolá  járt m. 
Az iskolá n, tö ek között, 
F ó Év  is z osztálytár-
s m volt, B ll  Etelk  pedig 
egy-két évvel járt fölöttünk.
Az első h ngszer, mellyel 
meg rátkozt m,  zongo-
r  volt. Tizennégy éves ko-
rom n, szüleimtől illen-
tyűs h rmonikát k pt m, 
és gyors n meg rátkoz-
t m vele. Az orgon játék 
művészetét édes pámtól 

Kádek Antal, érsekújvári kántor: 
Hat évtized az egyházi zene szolgálatában

s játított m el. Kántori 
pály futásom t Andódon 
kezdtem, 15 évesen. 1957-
en leérettségiztem, és 
evonult m k tonán k. A 
eut lót „jó messzire”, Ér-

sekújvár  k pt m.  
A k ton ságot követően z 

kkori Grémium épületé-
en zenet nári álláshoz ju-

tott m.  Akkori n  gyer-
mekek n gy érdeklődést 
t núsított k  h rmonik  
iránt. A t nítványok között 
t lált m rá  jövendő e-
limre is. Feleségemmel, 
D nieláv l, immár 53 éve 
v gyunk ház sok.  
A zenet nári hiv táson 
kívül folyt tt m  kántori 
szolgál tot Andódon. Ami-
kor 1961- en  feren esek-
nél  v k kántor, Emilkó, 
le etegedett, megkértek 

rr , hogy  kántori sze-
repet  rátok templo-
má n is váll lj m el. Ot-
t ni küldetésem idejé ől 
még m  is jól emlékszem 
Prenner Imre prépost úrr , 
Zsilinszki Kázmér és Czu-
zor Pál en és tyákr , 

v l mint Dr. Szolnoki Ti-
or lelki tyár  is.    

Pály futásom l tt  ze-
neiskol  t nárától, Kop sz 
Elemértől tö ször is meg-
hívást k pt m. Én viszont, 
tekintettel hit éli meggyő-
ződésemre, nem váll lt m 

z iskol ügynél folyt tott 
hiv tást.    
1981 ugusztusá n, B rt l 
Károly esperes úr zz l  
kéréssel jött után m, hogy 

 plé áni templom,  m -

gy r hívek kántor  legyek. 
A meghívásn k eleget tet-
tem,  feren eseknél pedig, 
ezt követően, De si Rózsi 
néni orgonált helyettem. 
Mivel  kántori hiv táso-
m t munk helyi felette-
seim nem nézték jó szem-
mell, 1982- en,  főtéri 
kultúrház ól el o sájtott k. 
A Jó Isten gondviselésének 
köszönhetően viszont, egy-
két hón pon elül, z újvári 
plé ániánál, hiv t los kán-
tori álláshoz jutott m. En-
nek értelmé en, zót , úgy 

 m gy r, mint  szlovák 
hívek kántor  v gyok.  
Az elmúlt esztendők foly -

mán,  plé áni templom-
n énekk rok is l kult k. 

Úgy szlovák, mint m gy r 
nyelven, Húsvét idején, 3-4 
szól m n p ssiót és litur-
gikus énekeket énekelünk. 
Minden kedves érdeklődőt, 

ki énekelni szeretne, sze-
retettel hívunk és várunk 

z énekk r .  
(Lejegyezte: Török András) 

„A húsvéti ünepeket eseményesen és 
g zd gon ünnepelte meg z egész vá
ros. Az sszonyok, leányok és em erek 
egész éjjelekre kiköltöztek  Kálvári  
hegyére...Ezek z ünnepek n gyon de 
n gyon hosszú k volt k. Soh  nem 
értettem meg, hogy n lehet ilyen 
hossz n és elnyújtv  vándorolni stá
iótól stá ióig, hol mindig ugy n zt 
z imádságot, ugy n zt z éneket éne

kelték. És természetesen, sok t nem is 
értünk fel ésszel és értelemmel... A vá
ros  öjti hetek en lig ludt v l mit. 
Mert h  v l ki otthon is m r dt, z 
énekek után  mentek, és felköltötték. 
A n gyhéti eremóniák ól tehát nem 
lehetett kim r dni...Én zért, szeret
tem  Kálváriár  járog tni. De n pp l, 
és nem éjsz k . N pp l zért, mert z 
egész h tárt e lehetett tekinteni. Az 
egész h tárt, melynek egy-két titkát 
már mi is tudtuk. A tö it pedig sejtet
tük és kut ttuk.“

„Mind zok, kik szeretik z Ur t teljes szív
ől, teljes lélekkel és elmével és minden erő

vel és úgy szeretik fele rátjuk t mint ön
m guk t; és gyűlölik testüket űneikkel és 
vétkeikkel együtt; és m gukhoz veszik  mi 
Urunk Jézus Krisztus testét és vérét; és  űn

án t méltó gyümöl seit termik: ó, milyen 
oldogok és áldott k zok  féri k és nők, 
míg így selekszenek és ezek en kit rt

n k, mert megnyugszik r jtuk z Úr lelke s 
l kóhelyet és szállást készít náluk m gán k. 
És i i lesznek  mennyei Atyán k, kinek 
selekedeteit megteszik, jegyesei, testvérei és 
nyj   mi Urunk Jézus Krisztusn k. Jegyesei 
kkor leszünk, mikor  Szentlélek ált l  mi 

Urunk Jézus Krisztuss l egyesül  hívő lélek; 
testvérei kkor, mikor z Atyán k k r tát 
teljesítjük, ki  mennyek en v n, s nyj  k
kor, mikor z isteni szeretet s tiszt  és őszinte 
lelkiismeret ált l szívünk en és testünk en 
hordozzuk őt és szent selekvéssel, melynek 
péld ként kell mások előtt világoskodni , vi
lágr  szüljük őt.” 
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„Ma már a Kórház utcától, egészen a Gúg utcáig, el-
tűntek ezek a régi utcanevek, helyüket is hiába ke-
resné bárki, hatalmas tömbházak állnak most ott. 
A Panca-dombi részen pedig, a régi Panca-dombi 
temető helyén is, egészen a berki töltésig, az Ujvár 
„miliomosnegyedé“-nek emlegetett új lakónegyed 
áll. 
...Gyermekkorom napjait már csak egynéhány utca 
idézi. Ilyen a ma még teljes egészében megmaradt ősi 
Gúg utca, a Berki utca, a Nyitrai út és a Megyeri utca...
…Az utcákat a magyar nyelvükön emlegetem, ezek így 
maradtak meg bennem, így mondtuk az utcák nevét…
(Luzsicza Lajos: Ifjúságom, Érsekújvár! - részlet) 

Újvári utcanevek egykor és ma 

néhány t: Szent István tér 
(Bernolákovo námestie), 
Ar ny János ut  (Boženy 
Nem ovej), Ozor i József 
ut  (Devínsk ), Kisf lu-
dy ut  (B nsko ystri ká), 
Vágóhíd ut  (Bitúnková), 
Bo sk y ut  (Hollého), H j-
dú ut  (Heydukov ), Város-
m jor ut  (Hr dná), Jók i 
ut  (J nk  Kráľ ), Kisfél-
sor (J zde ká), Szent László 
ut  (Jesenského), Mári  
ut  (Jiráskov ), K mo s i 
ut  (Kmeťov ), Pázmány 
Péter ut  (Kostolná), Szent 
Imre ut  (Ľ Štúr ), Szé he-
nyi ut  (M.R. Štefánik ), 
Kereszt ut  (Moyzesov ), 
In e páp  tér (Nám. P.O. 
Hviezdosl v ), B ross Gá or 
tér (Námestie repu liky), 
K ndi ut  (P. Bl hu), Gút i 
ut  (Poľná), Tégl  ut  
(Pov žská), Vár lj  ut  
(Podzámsk ) T rdoskeddi 
ut  (Rázusov ), Huszár 

ut  (Ro otní k ), N gy-
félsor (S.H.V j nského), 
Hosszú ut  (Sitni nsk ), 
Szent Ann  ut  (SNP), 
Méhész ut  (Svornosti), 
Gázgyár ut  (Š fárikov ), 
Prímás ut  (Šulekov ), 
Vörösm rthy ut  (T. 
V nsovej), Thököly ut  
(T jovského), Berki ut  
(T tr nská), Töröksz l sz-
tó ut  (Ture ká), Ölvedy 
László ut  (Tyršov ), Piritó 
(Výp lisko) és  K ton  Jó-
zsef ut  (Wolkerov ).
Végezetül pedig nnyit, 
hogy természetesen elfo-
g djuk és h sználjuk  hi-
v t los n érvény en lévő, 
jelenkori újvári ut neve-
ket. Személyes életünk-

en viszont, mennyi en 
úgy kívánjuk, semmi sem 

k dályozh tj  meg, hogy 
eszélgetéskor z ujvári ut-
ák t m i, illetve egykori 

m gy r megnevezésükön 
említsük. 
(Feldolgozta: Török András; 
Strba Sándor: Érsekújvár 
egykor és ma című könyve 
alapján)

Luzsi  L jos gondol t i-
hoz supán nnyit, hogy 
számomr  mindig kedves, 

mikor fülem e jut egy-
egy régi ujvári ut név. 
Úgy gondolom, hogy ezek 

 megnevezések elsősor-
n z itt élő l kosság élet-

körülményei ől dódt k, 
sokszor pedig szoros ösz-
szefüggés en állt k  vá-
ros történelmével. Ann k 
ellenére, hogy tisztá n 
v gyunk  jelenkori törté-
nelmi v lóságg l, t lán jó 
lenne, h  z újvári l ko-
sok, így  i t l nemzedék 
tud tá , de elsősor n 
szívé e is elevésődnének 

z egykori szép és kedves 
ujvári ut nevek. Luzsi  
L jos nemzedékéhez h -

sonló n, társ lgás köz en, 
nyugodt lelkiismerettel 
h sználh tnánk z egyko-
ri megnevezéseket. H dd 
említsünk meg ezek közül 

Az Érsekújvári Plé áni  mellet műkö
dő g zd sági t ná s 2013 áprilisá n 

l kult meg. A g zd sági t ná s elnöke 
Ďurbo Zoltán, érsekújvári esperes-plé

ános, t gj i pedig Istenes József, Pe zár 
Károly, Fr ntišek Štefánik, P vol Kuru  
és Hl vibk né  S gát Gertrúd. A működési 
sz ályz t l pján z érsekújvári g zd
sági t ná s l pvető fel d t , hogy Ďurbo 
plé ános úrn k segítsen  plé áni i in
g tl nok kezelésé en. Ennek értelmé en, 

 t ná s t gj i, j v sl tot terjeszthetnek 
elő z ing tl nok k r nt rtásár , vé
leményezhetik  létező érleti szerződé

Mikor elh gyt k,
Mikor  lelkem rosk dozv  vittem,
Csöndesen és vár tl nul
Átölelt z Isten.

Nem h rsonáv l,
H nem jött ném , ig z öleléssel,
Nem jött szép, tüzes n pp lon,
De há orús éjjel.

És megv kult k hiú szemeim.
Megh lt ifjúságom.
De őt. A fényest, n gyszerűt,
Mindörökre látom.

sek érvényességének meghossz ítását, 
illetve új érleti szerződések megkötését, 
tová á ny gi források felkut tásá n se
gíthetnek. A sz ályz t szerint, mindezen 
tevékenység elsődleges élj ,  hívek lelki 
életének g zd gítás  és  rászorulók meg
segítése kell, hogy legyen.
A 2013- s esztendő en  g zd sági t ná s 
tevékenysége elsősor n  plé áni  ál
t l kezelt ing tl nok felmérésére és  h
l szth t tl n fel d tok megh tározásár  
összpontosult. A fel d tok közül megem
líthetjük  plé áni templom ejár tán k 
leárnyékolását.
2014- en oly n fel d tok végreh jtá
sát eszélték meg  t ná s t gj i, mint  
templom s torn -lefolyóin k j vítás ,  
Flenger épület en t lálh tó torn terem és 

 templomkert k r nt rtási munkál t i, 
 templomtorony v kol tán k megvédése 
 g l m ok elől, érleti szerződés felújítá

s ,  Beszter e ány -i ut á n t lálh tó, 
egykori óvod  körzetének rend er kás   
serkészek evonásáv l,  plé áni temp

lom h r ngj in k vill mosítás  és  plé
áni hiv t l mellett működő Szent József 

K ritász Központ létrehozás .
A 2015-ös esztendőre tervezett n gyo  
fel d tok közül megemlíthető  plé áni
templom külső v kol tán k t t rozás ,  
Szent József K ritász Központ működése és 

 tervezett érsekújvári városi misszió fel
tételeinek iztosítás . 

(   nyitr i egyházmegye terü
letén működő g zd sági egyházi t ná sok, 
szlovák nyelvű működési útmut tój   
http:// k .f r .sk/st tut.htm we old lon 
olv sh tó) 
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tűntek ezek a régi utcanevek, helyüket is hiába ke

temető helyén is, egészen a berki töltésig, az Ujvár 

idézi. Ilyen a ma még teljes egészében megmaradt ősi 

Hlavičkané Sagát Gertrúd: Beszámoló az Érsekújvári Plébániahiva-
tal mellett működő egyházi tanács tevékenységéről

néhány t: Szent István tér 
(Bernolákovo námestie), 
Ar ny János ut  (Boženy 
Nem ovej), Ozor i József 
ut  (Devínsk ), Kisf lu
dy ut  (B nsko ystri ká), 
Vágóhíd ut  (Bitúnková), 
Bo sk y ut  (Hollého), H j
dú ut  (Heydukov ), Város
m jor ut  (Hr dná), Jók i 
ut  (J nk  Kráľ ), Kisfél
sor (J zde ká), Szent László 
ut  (Jesenského), Mári  
ut  (Jiráskov ), K mo s i 
ut  (Kmeťov ), Pázmány 
Péter ut  (Kostolná), Szent 
Imre ut  (Ľ Štúr ), Szé he
nyi ut  (M.R. Štefánik ), 
Kereszt ut  (Moyzesov ), 
In e páp  tér (Nám. P.O. 
Hviezdosl v ), B ross Gá or 
tér (Námestie repu liky), 
K ndi ut  (P. Bl hu), Gút i 
ut  (Poľná), Tégl  ut  
(Pov žská), Vár lj  ut  
(Podzámsk ) T rdoskeddi 
ut  (Rázusov ), Huszár 

ut  (Ro otní k ), N gy
félsor (S.H.V j nského), 
Hosszú ut  (Sitni nsk ), 
Szent Ann  ut  (SNP), 
Méhész ut  (Svornosti), 
Gázgyár ut  (Š fárikov ), 
Prímás ut  (Šulekov ), 
Vörösm rthy ut  (T. 
V nsovej), Thököly ut  
(T jovského), Berki ut  
(T tr nská), Töröksz l sz
tó ut  (Ture ká), Ölvedy 
László ut  (Tyršov ), Piritó 
(Výp lisko) és  K ton  Jó
zsef ut  (Wolkerov ).
Végezetül pedig nnyit, 
hogy természetesen elfo
g djuk és h sználjuk  hi
v t los n érvény en lévő, 
jelenkori újvári ut neve
ket. Személyes életünk

en viszont, mennyi en 
úgy kívánjuk, semmi sem 

k dályozh tj  meg, hogy 
eszélgetéskor z ujvári ut
ák t m i, illetve egykori 

m gy r megnevezésükön 
említsük. 

egykor és ma című könyve 

Luzsi  L jos gondol t i
hoz supán nnyit, hogy 
számomr  mindig kedves, 

mikor fülem e jut egy-
egy régi ujvári ut név. 
Úgy gondolom, hogy ezek 

 megnevezések elsősor
n z itt élő l kosság élet

körülményei ől dódt k, 
sokszor pedig szoros ösz
szefüggés en állt k  vá
ros történelmével. Ann k 
ellenére, hogy tisztá n 
v gyunk  jelenkori törté
nelmi v lóságg l, t lán jó 
lenne, h  z újvári l ko
sok, így  i t l nemzedék 
tud tá , de elsősor n 
szívé e is elevésődnének 

z egykori szép és kedves 
ujvári ut nevek. Luzsi  
L jos nemzedékéhez h
sonló n, társ lgás köz en, 
nyugodt lelkiismerettel 
h sználh tnánk z egyko
ri megnevezéseket. H dd 
említsünk meg ezek közül 

Az Érsekújvári Plé áni  mellet műkö-
dő g zd sági t ná s 2013 áprilisá n 

l kult meg. A g zd sági t ná s elnöke 
Ďurbo Zoltán, érsekújvári esperes-plé-
ános, t gj i pedig Istenes József, Pe zár 

Károly, Fr ntišek Štefánik, P vol Kuru  
és Hl vibk né  S gát Gertrúd. A működési 
sz ályz t l pján z érsekújvári g zd -

sági t ná s l pvető fel d t , hogy Ďurbo 
plé ános úrn k segítsen  plé áni i in-
g tl nok kezelésé en. Ennek értelmé en, 

 t ná s t gj i, j v sl tot terjeszthetnek 
elő z ing tl nok k r nt rtásár , vé-
leményezhetik  létező érleti szerződé-

Ady Endre: Az Úr érkezése

Mikor elh gyt k,
Mikor  lelkem rosk dozv  vittem,
Csöndesen és vár tl nul
Átölelt z Isten.

Nem h rsonáv l,
H nem jött ném , ig z öleléssel,
Nem jött szép, tüzes n pp lon,
De há orús éjjel.

És megv kult k hiú szemeim.
Megh lt ifjúságom.
De őt. A fényest, n gyszerűt,
Mindörökre látom.

sek érvényességének meghossz ítását, 
illetve új érleti szerződések megkötését, 
tová á ny gi források felkut tásá n se-
gíthetnek. A sz ályz t szerint, mindezen 
tevékenység elsődleges élj ,  hívek lelki 
életének g zd gítás  és  rászorulók meg-
segítése kell, hogy legyen.
A 2013- s esztendő en  g zd sági t ná s 
tevékenysége elsősor n  plé áni  ál-
t l kezelt ing tl nok felmérésére és  h -

l szth t tl n fel d tok megh tározásár  
összpontosult. A fel d tok közül megem-
líthetjük  plé áni templom ejár tán k 
leárnyékolását.
2014- en oly n fel d tok végreh jtá-
sát eszélték meg  t ná s t gj i, mint  
templom s torn -lefolyóin k j vítás ,  
Flenger épület en t lálh tó torn terem és 

 templomkert k r nt rtási munkál t i, 
 templomtorony v kol tán k megvédése 
 g l m ok elől, érleti szerződés felújítá-

s ,  Beszter e ány -i ut á n t lálh tó, 
egykori óvod  körzetének rend er kás   
serkészek evonásáv l,  plé áni temp-

lom h r ngj in k vill mosítás  és  plé-
áni hiv t l mellett működő Szent József 

K ritász Központ létrehozás .
A 2015-ös esztendőre tervezett n gyo  
fel d tok közül megemlíthető  plé áni -
templom külső v kol tán k t t rozás ,  
Szent József K ritász Központ működése és 

 tervezett érsekújvári városi misszió fel-
tételeinek iztosítás . 

(Megjegyzés:  nyitr i egyházmegye terü-
letén működő g zd sági egyházi t ná sok, 
szlovák nyelvű működési útmut tój   
http:// k .f r .sk/st tut.htm we old lon 
olv sh tó) 
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1938. április 25-én, Szent 
Márk n pján születtem 
Érsekújvárott. Kiskorom

n  Három Hid k után t
lálh tó Pro hászk  Ottokár 
(m i nevén Komensky) ut
á n l ktunk. Édes pám, 
 há orú idején  Három 

Hid k utáni kápolná n 
teljesített kántori szolgá
l tot. S jnos, ez  kápoln  
is, 1944- en, z érsekújvári 

om ázás áldoz tává vált. 
Mivel  házunk is  om

t lál t érte, életünk kö
vetkező sz k szát  K ton  
József (m i nevén Wolker) 
ut á n éltük át. 
1945- en eléptem z l p
iskol  1. osztályá , z k
kori zsidó iskol  épületé

en. T tárik Emil á si volt 
z osztályfőnököm.  Ugy n

n z év en, ősszel, 
megszűnt  m gy r nyelvű 
okt tás. Ezután szlovák, 
m jd 5 év elteltével, ismét 
m gy r iskolá  járt m. 
Az iskolá n, tö ek között, 
F ó Év  is z osztálytár
s m volt, B ll  Etelk  pedig 
egy-két évvel járt fölöttünk.
Az első h ngszer, mellyel 
meg rátkozt m,  zongo
r  volt. Tizennégy éves ko
rom n, szüleimtől illen
tyűs h rmonikát k pt m, 
és gyors n meg rátkoz
t m vele. Az orgon játék 
művészetét édes pámtól 

s játított m el. Kántori 
pály futásom t Andódon 
kezdtem, 15 évesen. 1957-
en leérettségiztem, és 
evonult m k tonán k. A 
eut lót „jó messzire”, Ér

sekújvár  k pt m.  
A k ton ságot követően z 

kkori Grémium épületé
en zenet nári álláshoz ju

tott m.  Akkori n  gyer
mekek n gy érdeklődést 
t núsított k  h rmonik  
iránt. A t nítványok között 
t lált m rá  jövendő e
limre is. Feleségemmel, 
D nieláv l, immár 53 éve 
v gyunk ház sok.  
A zenet nári hiv táson 
kívül folyt tt m  kántori 
szolgál tot Andódon. Ami
kor 1961- en  feren esek
nél  v k kántor, Emilkó, 
le etegedett, megkértek 

rr , hogy  kántori sze
repet  rátok templo
má n is váll lj m el. Ot
t ni küldetésem idejé ől 
még m  is jól emlékszem 
Prenner Imre prépost úrr , 
Zsilinszki Kázmér és Czu
zor Pál en és tyákr , 

v l mint Dr. Szolnoki Ti
or lelki tyár  is.    

Pály futásom l tt  ze
neiskol  t nárától, Kop sz 
Elemértől tö ször is meg
hívást k pt m. Én viszont, 
tekintettel hit éli meggyő
ződésemre, nem váll lt m 

z iskol ügynél folyt tott 
hiv tást.    
1981 ugusztusá n, B rt l 
Károly esperes úr zz l  
kéréssel jött után m, hogy 

 plé áni templom,  m
gy r hívek kántor  legyek. 
A meghívásn k eleget tet
tem,  feren eseknél pedig, 
ezt követően, De si Rózsi 
néni orgonált helyettem. 
Mivel  kántori hiv táso
m t munk helyi felette
seim nem nézték jó szem
mell, 1982- en,  főtéri 
kultúrház ól el o sájtott k. 
A Jó Isten gondviselésének 
köszönhetően viszont, egy-
két hón pon elül, z újvári 
plé ániánál, hiv t los kán
tori álláshoz jutott m. En
nek értelmé en, zót , úgy 

 m gy r, mint  szlovák 
hívek kántor  v gyok.  
Az elmúlt esztendők foly
mán,  plé áni templom

n énekk rok is l kult k. 
Úgy szlovák, mint m gy r 
nyelven, Húsvét idején, 3-4 
szól m n p ssiót és litur
gikus énekeket énekelünk. 
Minden kedves érdeklődőt, 

ki énekelni szeretne, sze
retettel hívunk és várunk 

z énekk r .  

„A húsvéti ünepeket eseményesen és 
g zd gon ünnepelte meg z egész vá-
ros. Az sszonyok, leányok és em erek 
egész éjjelekre kiköltöztek  Kálvári  
hegyére...Ezek z ünnepek n gyon de 
n gyon hosszú k volt k. Soh  nem 
értettem meg, hogy n lehet ilyen 
hossz n és elnyújtv  vándorolni stá-
iótól stá ióig, hol mindig ugy n zt 
z imádságot, ugy n zt z éneket éne-

kelték. És természetesen, sok t nem is 
értünk fel ésszel és értelemmel... A vá-
ros  öjti hetek en lig ludt v l mit. 
Mert h  v l ki otthon is m r dt, z 
énekek után  mentek, és felköltötték. 
A n gyhéti eremóniák ól tehát nem 
lehetett kim r dni...Én zért, szeret-
tem  Kálváriár  járog tni. De n pp l, 
és nem éjsz k . N pp l zért, mert z 
egész h tárt e lehetett tekinteni. Az 
egész h tárt, melynek egy-két titkát 
már mi is tudtuk. A tö it pedig sejtet-
tük és kut ttuk.“

Assisi Szent Ferenc: 
Akik bűnbánatot tartanak

Jócsik Lajos:
A fekete kecske - részlet

„Mind zok, kik szeretik z Ur t teljes szív-
ől, teljes lélekkel és elmével és minden erő-

vel és úgy szeretik fele rátjuk t mint ön-
m guk t; és gyűlölik testüket űneikkel és 
vétkeikkel együtt; és m gukhoz veszik  mi 
Urunk Jézus Krisztus testét és vérét; és  űn-

án t méltó gyümöl seit termik: ó, milyen 
oldogok és áldott k zok  féri k és nők, 
míg így selekszenek és ezek en kit rt -

n k, mert megnyugszik r jtuk z Úr lelke s 
l kóhelyet és szállást készít náluk m gán k. 
És i i lesznek  mennyei Atyán k, kinek 
selekedeteit megteszik, jegyesei, testvérei és 
nyj   mi Urunk Jézus Krisztusn k. Jegyesei 
kkor leszünk, mikor  Szentlélek ált l  mi 

Urunk Jézus Krisztuss l egyesül  hívő lélek; 
testvérei kkor, mikor z Atyán k k r tát 
teljesítjük, ki  mennyek en v n, s nyj  k-
kor, mikor z isteni szeretet s tiszt  és őszinte 
lelkiismeret ált l szívünk en és testünk en 
hordozzuk őt és szent selekvéssel, melynek 
péld ként kell mások előtt világoskodni , vi-
lágr  szüljük őt.” 



A feren es templomhoz kötődő újvári m gy r k tolikus 
hívők e en z idősz k n is méltón ünnepelhették meg 

 Feren  ált l is úgy szeretett k rá sonyi misztériumot. 
Az éjféli mise előtt m rtirologiumot énekeltük és meg
gyújtottuk  tíz k rá sonyi gyertyát. Az oltár előtt fe
ren es h gyományként  kis Jézus szo rát helyeztük el. 
Didák testvér ismét eljött N gyszom t ól, hogy összeál
líts   gyermekek köré en közkedvelt etlehemet.
Szent Cs lád v sárn pján imádkoztunk  s ládokért, 
n gy öröm volt számunkr , hogy Andrusko Gyul  di
kónusunk hirdetett igét, és együtt kérhettünk áldást  
jelenlevőkre.
Újév n pján régi h gyomány, hogy jókedvvel, vidámság
g l köszöntjük egymást  szentmise után. Nem m r d
h t el sem  ko intás, sem  népd l ink.
Vízkereszt ünnepén ünnepélyesen vizet, krétát és töm
jént szenteltünk. A s ládfők pedig gondos n vittek ezek

ől h zulr , hol s ládj ikr  kérték Isten áldás it.
A k rá sonyi idősz k utolsó, titokz tos ünnepe,  Gyer
ty szentelő. Ez egy en  megszentelt élet ünnepe is. En
nek különös fényt d, hogy  megszentelt élet évé en 
ünnepelhettük. E en z esztendő en teljes ú sút nyer
hetünk  k tedrálison kívül  szerzetestemplomok n, 
így  mi feren es templomunk n is. A megszentelt élet 
évé en, h vont  egy lk lomm l, egy-egy szerzetesrend 
lelkiségével ismerkedünk. Eleddig  szom ton együtt 
imádkozzuk z egyház hiv t los imádságát. Kissé szomo
rú v gyok, mikor  mise után lig m r dn k  testvérek 

 közös ve sernyére. Ám, ki si  ors, de erős. Így áll ez 
z óvodások és kisiskolások miséjével, h vont  egyszer 
 fűtött n gyterem en ünneplünk. Meg kell e sülnünk 
nn k  néhány szülőnek  kit rtását, kik szívesen hoz

zák  ki siket. A tö ieket is n gy szeretettel várjuk.
A ház sság heté en, fe ruár 14-én, szom ton vidám s
ládi délutánt t rtottunk. Ďurbo Zoltán ty  vezetésével 
szentmisét ünnepeltünk és megáldottuk  s ládok t. 
Után  jó h ngul tos tyus v soránk volt, és n gy iliárd 
és ping-pong s ták. A N gy öjtöt közösen kezdtük H m
v zószerdán. Cs ládok és  i t lok vezetésével keresztut t 
imádkozunk  pénteki és  v sárn p esti misék előtt.
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Munkatársak: Bodzás Ger-
gely, F ó Év , Istenes M ri-

, K ntár B lázs, Kov l sik 
Cirill OFM, Pek rik K ti , 
Stifner Ivett, Török K ti, 
Z jíbek T más.

Wass Albert: Kereszt alatt

Ur m, én jó k rt m lenni, 
de imádkozv  rossz t tettem. 

Ur m,  szemem jo r  nézett, 
de k r tl n lr  mentem. 

Sírást indult m vig szt lni, 
de j j,  szám szitokr  állott, 

 k rom ölelésre lendült, 
de s tt nv  z r  vágott. 

Ur m: én mindig rossz t tettem, 
v l hányszor s k jót k rt m! 
Ur m: h  én gyémánt v gyok, 
siszol tl n miért m r dt m?

1990. április 7. - 2015. április 7.

H lálán k 25. évfordulóján
szeretettel gondolunk

egykori érsekújvári  
lelki tyánkr .

R.I.P.

„Ami ennünk lélek, 
veletek megy,

ott lesz köztetek mindig.
Megt láltok 

virág itok közt,
mikor elherv dn k.

Megt láltok  f levél en, 
mikor lehull.
Megt láltok 

z esti h r ngszó n,
mikor elenyészik.

S mikor 
megemlékeztek rólunk,
mindig r l szemközt 
fogunk veletek áll ni.“

(Jók i Mór)
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Hívő, keresztény világunk legn gyo  és legmélye  ünnepe  Húsvét. Fo
kozh tnánk  legeket, de úgy érzem, kkor sem t lálnánk meg zt  leg l
k lm s  kifejezést, mely z ünnep ig zi üzenetét közvetítené. A „Húsvét” 
kifejezés s k n gyon szegényesen sejtet mind ól, mit ezek  Szent N
pok, számunkr  jelentenek. Egy ki sit t lán kifejezi, hogy efejeződik  n gy öjti idősz k, 

z z, mikor  húsételtől v ló t rtózkodás véget ér. Ilyen értelem en viszont,  „Húsvét” 
szó, igen keveset mond el mind rról, mit számunkr ,  mi Megváltónk, zon z első 
Húsvéton, elmondott, szenvedett és megmut tott. Húsvét k p sán sokk l tö ről v n szó, 
mint supán  hústól v ló t rtózkodás efejezéséről. A l tin „Resure tio Christi” – „Jézus 
feltám dás ”, már lényegesen tö et fejez ki  „kimondh t tl n ól”. Hiszen, éppen Jézus 
feltám dásán k megt p szt lás  lesz z postoli igehirdetés l pj . Ezzel k p sol to
s n, még mindig mesze járunk ttól, hogy megértsük z Ünnep ig zi mond niv lóját. 
Oly n isteni tényről, isteni eseményről v n szó, mit s k  „misztérium” fog lmáv l 
közelíthetünk meg. Ez  szó nem s k titkot jelent, h nem ennél sokk l tö et. Amikor  
számunkr  felfogh t tl n isteni gondol tot, isteni megnyil tkozást, h  s k egy ki sit is 
megsejtjük, Isten közelé en érezhetjük m gunk t. V l hányszor ezt  misztériumot segít 
megsejtünk  Szent Liturgi , különösen  húsvéti idő en. Isten, z Ö f ntáziájáv l, z 
Utolsó V során Krisztus ált l fejezi ki önm gát: „…példát dt m nektek, úgy szeressétek 
egymást, hogy én szerettelek enneteket.“ (Jn,13,34). Erről számol e megdö entően  
lá mosás selekedete. Amikor pedig Jézus át dj  m gát  kenyér en és or n, z Eu
h risztiá n, felfogh t tl n, ig zi titokról,  szeretet isteni titkáról v n szó. Mindez ált l 

nin s vége mindennek. „N gyo  szeretete senkinek sin s nnál, mint ki életét dj  
rát iért...” (Jn 15,13) Jézus mindenkiért feláldozt  z életét, mindenki  rátj  volt. 

Ezt fejezi ki  szenvedés mélysége, mit végig szenvedett és  szeretet m g sság , mit  
Golgot  keresztjén,  világ elé tárt. „Úgy szerette Isten  világot…”
A hívő em er, gy kr n, összerosk dv  áll  kereszt tövénél. Érezvén Isten közelségét, 
térdre kényszerül. Eköz en egyre inká  felfogj  Istent,  n gy Misztériumot. És még 
mindig nin s vége! A kereszt fájd lm ,  sír énító v lóság ,  földre ver le. Isten viszont 

z em ert nem h gyj   földön. „Et resurrexit terti  die”  „és föltám dott h rm dn pr .” 
Oly n vár tl nul jön mindez, hogy szinte követhetetlen számunkr .
A húsvéti Misztérium nem supán egyetlen n p ünnepi pill n t . Ezeken  Szent N pokon 
is,  liturgi  megjelenítő erejé en, Isten önm gát tárj  elénk. Testünk és lelkünk pupil
láiv l, ismét rá sodálkozunk z önm gát feltáró Istenre. Alleluját énekelünk, és örömteli 
lélekkel imádkozunk: „Ur m jó nekünk Nál d lennünk, Veled lennünk, feléd sietnünk.” 
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A húsvéti magyar szertartások, illetve szentmisék rendje: 

Húsvéti gyóntatás:

PLÉBÁNIATEMPLOM FERENCRENDI TEMPLOM

Virágvasárnap, 

március 29.

Szentmise: 7:00; 8:30 Szentmise: 10:00; 17:00

Nagyhétfő,
március 30.

Szentmise: 18:00 Szentmise: 6:45

Nagykedd,

március 31.

Szentmise: 18:00 Szentmise: 6:45

Nagyszerda,

április 1.

Szentmise: 18:00
Keresztút:  szentmise után

Szentmise: 6:45

Nagycsütörtök,

április 2.

Szentmise: 17:30 Szentmise: 19:00

Nagypéntek, 

április 3.

Keresztút 9:30-kor  Kálvárián, 
rossz idő esetén  templom n;
Nagypénteki szertartás: 17:30;
Csendes hódolat az Oltári-
szentség előtt a Kálvárián: 
20:00 órától, N gyszom t 
reggel 8:00 óráig

Keresztút: 10:30-kor
 templom n;

Nagypénteki szertartás: 15:00
Csendes hódolat az Oltári-
szentség előtt a Kálvárián: 
20:00 órától, N gyszom t 
reggel 8:00 óráig;  

Nagyszombat, 

április 4.

Csendes hódolat az Oltári-
szentség előtt: 8:00 órától

Húsvéti vigília: 19:30; hozzunk 
m gunkk l gyertyát seppvé-
dővel

Húsvétvasárnap,

április 5.

Szentmise: 7:00; 8:30; 18:00 Szentmise: 10:00, után  étel-
szentelés

Húsvéthétfő,
április 6.

Szentmise: 7:00; 18:00 Szentmise: 8:00

1. a plébániatemplomban: már ius 26-án, sütörtökön és már ius 27-én, pénteken, 
mindkét lk lomm l 15:30 és 18 ór  között;

2.  a ferencrendi templomban: szom ton délután és v sárn p délelőtt,  szentmisék 
előtt 1 óráv l;  v sárn p esti szentmise előtt gyónt tás nem lesz. Virágv sárn p,  
szentmise után 11 órától, N gyszerdán 16 órától, N gypénteken pedig 17 órától lesz 
gyónási lehetőség mind ddig, míg lesz gyónó. 


