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Hosszú évek óta nem emlékez-

e k Szegeden olyan impozáns tö-

riegmegnyilatkozásra, mint ami-

lyennek szerdán, Havas Boldogasz-
s&ny búcsúünnepségei alkalmával 

Alsóváros színhelye volt- Már 

edden hatalmas tömegek érkeztek 

a havi-búcsúra s szerdán hajnaltól 

kezdve állandóan jöttek zászlóik 

alatt hazafias szenténekeket éne-

kelve a környékbeli zarándokcso-

Portok. Hódmezővásárhely, Óbecse, 

Pusztaszer, Battonya, Apatin és 

Uiás bácsmegyei falvak katolikus-
8sga sereglett százas csoportokban 
a búcsúra, Szabadkáról pedig, ahon-

nan már kedden 800 főnyi zarán-

dokosoport érkezett meg szerdán 

feg&el vonatta mintegy kétezren 

Jöttek még Szegedre, hogy a Feke-

te Mária ünnepén jelen legyenek. 

A ferences templomnál hajnali 3 

Örától kezdve folyt a gyóntatás. 

kevesebb, mint 25 gyóntató 

allt állandóan a hívek rendelkezé-

sére. A búcsúsok olyan hatalmas 

serege járult a szentgyónáshoz 

szentáldozáshoz, hogy ez magában 

•éve is megkapó bizonyítéka volt 

a délvidéki és szegedkörnyéki ma-

Syareág őszinte vallásos érzületó-

uek. A ferences atyák becslései sze-

rint 10—15 ezer ember gyónt meg 
Gerdán hajnaltól kezdve délelőtt 10 
óráig s ugyanennyi ember, számára 

szolgáltatták ki a templomban az 

Gltáriszentséget 

Az első szentmise hajnali 4 óra-

kor volt a templomban, úgyszintén 

a templom előtti téren felállított 

tábori oltárnál s ettől kezdve fél-

óránként mondottak szentmisét 

mind a templomban, mint a Szent-

háromság szobor előtti oltárnál, 

klire a szentséges körmenet ideje 

elérkezett közel 10.000 ember szo-

rongott a Mátyás-téren. A zarán-

dobcsoportok Mária-énekeket éne-

keltek az alsóvárosi ifjúság leven-

tezenekarának Jkísérete mellett. A 

tömegben szétszórtan hallani lehe-

tett a bácskai székely telepes-fal-

Vak lakóinak ízes, székely beszédét. 

A bácskai székelyek nem jöttek cso-

portosan, de azért ők is képviselve 

Voltak a délvidéki katolikusság im-

pozáns tömegének soraiban. 

A szentséges körmenet reggel 9 

órakor kezdődött. A körmenetben 

amelyet P. Schneider Vencel al-

sóvárosi plébános vezetett — részt 

Vett Szeged város vezetősége részé-

ről dr. Tukats Sándor főispán, dr-

Pálfy József polgármester, vala-

mint a városatyák közül igen so-

kan és a hatóságok egyéb képvise-

lő i is. A templomban s ugyancsak 

a templom előtti oltárnál ünnepi 

nagymise volt. Bent Szilágyi Lász-

ló pusztaszeri esperes-plébános, 

kint pedig Luptovics Kolos szege-

di ferences házfőnök mondotta a 

nagymisét fényes papi segédlettel. 

A nagymise alatt szentbeszéd is 

hangzott el. A templomban P. Je-
ney Jenő csongrádi ferences házfő-

nök prédikált az ősi Szűz Mária-

tisztelet jelentőségéről, kint pedig 

P. Ördögh Alfonz pécsi házfőnök a 

belső front kiépítéséről. 

A templom előtti térségen folyt 

le délelőtt 11 órakor Szent Ferenc 

I I L Rendjének nagygyűlése. A 

nagygyűlés első szónoka az Ameri-

kából nemrég hazatért P. Kiss Sza-

léz debreceni házfőnök volt, aki 

Szent Ferenc lélekformáló, átalakí-

tó szellemét idézte mélyhatású be-

szédében. Megkapó képet nyújtott 

Tóth BaMzs eesedi (felvidéki) plé-

bános Szent Ferenc I I I . Rendjének 

karitatív működéséről a háborús 

időkben, majd P. Réz Marián a I I I . 

Rend országos igazgatója harmad-

rendi tagok toborzásáról beszélt ki-

fejtve, hogy részt kell vállalniok a 

I IL Rend tagjainak a magyar nem-

zet szociális újjáteremtésében, Szent 

Ferenc szellemében. 

, Már déli 12 órától kezdve, amikor 

a I I I . Rend impozáns nagygyűlése 

végetért, megkezdődött a zarándo-

kok búcsúztatása. Egymás után in-

dultak útjukra áhítatos, megerősí-

tett lélekkel a közeli helységek za-

rándobcsoportjai. Azért a délután 3 

órakor és az este 7 órakor kezdődő 

litánia alkalmából még mindig zsú-

folt templom hallgatta végig az áj-

t'atosságokat. Este a litánia kereté-

ben Kiss István püspöki tanácsos, 

hittanár mondott emelkedett szelle-

mű, hatásos szentbeszédet Késő es-

te volt amikor a templom környé-

ke elcsendesedett és a havi-búcsú 

sokáig felejthetetlen' ünnepségei vé-

get értek. 

'pedig tükröző lapocskákból készültek". 
A mennyezet mozaik középpontjából 
függő csillár szintén szűz Máriát jel-
képezi. A lánipa testét alkotó nagv 
csillag maga Mária, körülötte a lám-
pafoglalatokat képező tizenkét csillag-
gal. Ezeket lánc köti össze, a menny-
ország királynőjének liliomos koroná-
jával. A nagy csillagból alácsüngő 
Krisztus monogramm az Isten Anya-
ságot szimbolizálja. A kápolna stílu-
sát kiegészítik a hófehér karraral 
márványból készült oltárnak felszere-
lési tárgyai, a fekete körtefából fara-
gott gyertyatartók, amelyek alumíni-
umból és zománcozással vannak dí-
szítve és a rekesz zománc korpuszos 
oltár feszület. Az oltár mögötti fal 
négy színből készített nemes vakolat, 
sötétszürke sávokban magyar stilizá 
lásu diszitő elemekkel. Al freskó ké-
szültek a falak felső részén végig futó 
szöveg szalagok, valamint az ajtók fe-
letti békegalambokat ábrázoló képek. 
A szalagokba irt szöveg mondatai a 
lorettoi litániának Máriára vonatkozó 
tételeit tartalmazzák. 

A pár nap múlva megnyíló kis ká-
polna minden tekintetben megfelel cél-
jának s a szent Szűz tiszteletének 
szentelt helyiség meghitt félhomályá-

I ban megtalálják az áhítatos magánvt 
azok. akik azt keresik'. ft. j.) 

Elkészült a fogadalmi templom 
Szűz Mária kápolnája 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) A fogadalmi templom bejáratá-
nak jobboldalán, — a lecke oldali to-
rony aljának kis kápolnájában, a na-
pokban fejezik be a pár hónap óta 
tartó átalakító munkálatokat. A szé-
kesegyház híveinek régi kívánsága 
teljesül most, amikor az Ízlésesen fel-
szerelt és diszitett, bensőséges han-
gulatu kis kápolnát átadják a csöndes 
áhítatot kereső imádkozóknak. A ha-
talmas méretű Székesegyház sokszor 
forgalmas nyilvánossága elől, ebben 
a félhomályban tartott kedves helyen 
visszavonulhatnak azok, akik az Is-
tennel való együttlétet csöndes elzár-
kózottságban keresik. 

A Székesegyház plébánosa, dr. H a , 
l á s z Pál, társadalmi gyűjtéssel te-
remtette meg a kápolna gyökeres át-
alakításához szükséges anyagiakat. 
Hosszas tanácskozások előzték meg a 
munkálatokat, mig a mult év októbe-

r i a kultuszát szolgálja. Erre figyel-
mezteti a belépőt az ajtó mennyezeté-
re festett felírás is: »01talomheiy Is-
ten után Te vagy«. A bejárattal szem-
ben s a jobboldali falon levő nagy 
korongformáju üveg mozaik ablakok 
képezik a kápolna fényforrásait. A 
szemben levő ötszirmu palmetta leve-
lű virágot ábrázol, az egyes szirmok-
ban szűz Máriára vonatkozó jelké-
pekkel. A napsütéses éles fényt meg-
törő és sok színre bontó ablakkom-
pozíció, a bűnbeesés kígyóját — cél-
zásképpen az első Évára —, a tiszta-
ság liliomát, a misztikus edényt, a 
titkosértelmü rózsát és a tőrrel át-
ütött szivet ábrázolja. Az ablak felső 
részén >Mária< olvasható, amit a 
másik ablaknak >Segits< szövege egé-
szít mondattá. Ez a jobboldali üveg-
mozaik ablak a segitő szűz Máriát 
ábrázolja, karján a kis Jézussal, hét-
szirmu magyar virág formába kom-

rében B a r t h Ferenc egyházmüvész-' poná'va. A bejárat feletti falon, a 
szel elkészíttették a terveket. Ba r th . ' a b l a k méretéve! s alakjával meg-

Belvárosi Mozi 
Ma és k ö v e t k e z ő napokon! 

HATÁR-
VADÁSZON 

A csempészek és határvadászok 

izgalmas harcai a tiroli havasok 

égbenyúló világában. 

Grandiózus fiiraremek. 

A főszerepekben: 

HÖRBIGER ATTILA, GERDA 

HAURUS és E A SCHLETOW 

U F A - H I R A D Ó 
5. 7. 9 

Ferenc jónevü templomenterőr épitő, 
aki a csanádi egyházmegyében is . szá-
mos jólsikerült épitő, illetve berende-
ző munkát végzett ö tervezte és épí-
tette a battonvai, mezőhegyest, ma. 
gyarcsanádi, apátfalvi, ószentiváni, 
röszkei templomok belső kiképzését és 
berendezését, valamint ő restaurálta a 
kiszombori templomot is. A fogadal-
mi templom kis kápolnája részére 
eredetileg szegedi népi elemek fel-
használásával készítette el terveit, de 
ezen módosítania kellett, mert a kivi-
telezés a nagyköltséggel épitett mű-
márvány falburkolat eltávolítását kí-
vánta. Hogy a falburkolatot ne kell-
jen lebontani, alkalmazkodott a temp-
lom, illetve a kápolna eredeti építé-
szeti megoldásához olymódon, hogy a 
román jelleg fenntartása mellett, a 
mai kor követelményének megfelelő s 
a népi iznek ki hangsúlyozásával épí-
tette át a kápolnát. 

A csendes imára és 'elmélyedésre 
késztető félhomályban a kápolna kö-
zéppontja az a közszeretetben álló 
többszázéves kis M á r i a szobrocska, 
amit még a szent Demeter-temp-
lomból sikerült átmenteni. A szob-
rocskát, barokkos jellegének tisztelet-
ben tartásával megfelelő módon 
restaurálták s a kápolna baloldalán 
elhelyezett oltár üvegszekrényéhen he-
Iyézik eL A hangulatos kis kápolna i 
minden dekorációs eleme és herendi' 
zcsi tárgya a boldogságos szűz Má 

egyező, ragyogó szinü mozaik korong 
tartja egyensúlyba a kápolna kiképzé-
sének kompozícióját Ez a legmélyebb 
s le-gtüzesebb pirostól, a lágy na-
rancssárgáig, tündöklő arany dics-
fénytől határoltan, ötszirmu magyar 
Virágformába komponálva, a Krisztus 
monogrammot magában foglaló Má-
ria szivet ábrázolja. A mozaik szivből 

amely stilizáltságában is a színek 
csillogó élénk variálásában szinte él-
ni látszik — a tisztaság lilioma hajt 
ki. A mennyezet disze ugyancsak mo-
zaik. Ehhez szervesen hozzátartozik 
a mélyen alácsüngő kovácsoltvas csil-
lár. Á korong formájú mozaik nyolc 
karéjra osztva, a kompozíció eszmei 
tartalmának szimbólumát tartalmazza 
Hét képben Mária hét fájdalmát ábrá-
zolja, nyolcadik képként csatlakozik 
hozzájuk a szent Szűz tőrrel átdöfött 
szive. A két mozaik anyaga muránoi 
üveg, a csillogó aranv mozaik részek 

K O R Z O B A N 
Ma 5—7 és 9-kor 

Az anyai szeretet 

örökszép himnuszai 

KÉT ANYA 

UjbóJ meqállaoitották 
a zsír fejadagját 

Budapest, augusztus 5. A Hivata-

los Lap csütörtöki száma közli a 

közellátási miniszter rendeletét a 

zsírforgalmának és fogyasztásának 

módosításáról. A rendelet értelmé-

ben Budapest területén, valamint 

azokban a községekben és városok-

ban, ahol a zsírjegyrenszert beve-

zették, ez évi augusztus 8-tól no-

vember 30-áig bezárólag a zsír adag 

fejenként és havonként 60 deka 

zsir, vagy 72 deka háj, vagy bőr-

nélkiili szalonna, illetve 80 deka 

bőrös zsírszalonna. 

A nehéz testimunkások fejadagja 

a rendelet szerint havonta és fejen-

ként 96 deka zsír. 108 deka háj, vagy 

bőrnélküli zsírszalonna, illetve 120 

deka bőrös szalonna, 

A július 1-ével kiosztott zsiradék-

jegyek ellenében tehát csak a fent, 

megállapított mennyiségeket szabad 

kiszolgáltatni függetlenül attól, 

hogy a zsiradékjegy milyen meny-

nyiségre szót 

A rendelet augusztus 8-án lép 

életbe. (MTI) ^ 

Csak a jövő évre készül el 
az uj református templom 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Ez év tavaszán kezdődött meg 

a Tisza Lajos-kőrút és a Honvéd-

tér sarkán a második református 

templom építése, amelynek munká-

latai az építkezési anyagok beszer-

zése terén tapasztalható nehézségek 

ellenére is szép tempóban haladnak. 

A templom szép és impozáns dísze 

lesz a környéknek. Az építkezések-

kel kapcsolatban beszélgettück Ba-

kó László református lelkésszel, aki 

a következőket mondotta: 

— A templom épületének építése 

tulajdonképpen már befejeződött. 

Szeretnénk még ebben az évben be-

fejezni a 42 méter magas torony 

építését is, úgy hogy a jövőre már 

csak a templom belső berendezési 

munkálatai, maradjanak- A temp-

lom nagyobb lesz mint a Kálvin-

téri templom s igazgatása hozzánk 

fog tartozni. Megnyitására éppen 

az építkezések elhúzódása miatt. e b ' 

ben az évben már nem, csak a jővá 

éyben fog sor kerülni. 


