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A KÓRHÁZKÁPOLNA MŰKÖDÉSE 
FELSZENTELÉSÉTŐL NAPJAINKIG

A kórházkápolna felszentelése előtt is – különösen a politikai fordulat után – volt 
rendszeres lelkipásztori betegellátás és vasárnap délután három órakor szentmise 
a kórházban.

A kórházkápolna felszentelése után azonban ez a munka mennyiségileg és 
minőségileg is megnövekedett.

Az első években csak éjszakára zártuk a kápolnát, de már hosszú évek óta ál-
landóan nyitva van, és gyakran lehet találkozni – néha még éjszaka is – betegekkel 
vagy hozzátartozókkal, akik a kápolnában imádkoznak.

Hamarosan kialakultak különböző lelkiségi csoportok is, egyebek között: a 
Szent Erzsébet Kamilliánus Család, a Jézus Szíve Család, a Virágzó Kert Missziós 
Szolgálat és Közösség, valamint a Jézus Szíve és Mária Szíve Csoport. Alkalmi 
imaórák, lelkigyakorlatok és más programok is vannak a kápolnában. A betegeket 
is hívják ezekre az imaórákra és a vasárnapi szentmisére is.

A kórházkápolna, mivel állandóan és mindenki előtt nyitva van, nem kötődik 
plébániai programokhoz, és külön engedélyt sem kell kérni egy-egy áhítat meg-
szervezéséhez, Zentának egy elég gazdag lelki programot nyújtó szentélye lett.

Két főünnepet tartunk: az egyiket, a kápolna katolikus búcsúját a Szent László 
ünnepét követő vasárnapon, a másikat október első vasárnapján a felszentelés 
évfordulóján.

Mivel a kápolna katolikus és pravoszláv jellegű, a Szerb Pravoszláv Egyház 
védőszentje Szent Lukács evangélista, a Julianus-naptár Szent Lukács napján 
szokott a keleti liturgia szerinti szentmise lenni. Mind a három alkalommal a 
kórház ünnepi fogadást ad az igazgatóság dísztermében a jelenlévő papságnak, 
egészségügyieknek, énekeseknek és egyéb vendégeinknek. A hívőközösségnek 
kifl it osztunk ezen ünnepeken a mise után.

A kórházkápolnában van egy persely. Az ott begyűjtött pénzből minden ka-
tolikus folyóiratból juttatunk egy vagy két példányt minden osztályra, a betegek 
részére.

A kápolna sekrestyése, takarítója, virágozója a közelmúltig Molnár Gizike volt, 
aki teljesen önkéntesen végezte ezt a feladatot több mint húsz évig. Azóta Pető 
Etelka és Sándor végzi ugyanezt a feladatot szintén önkéntesen.

A kórházkápolna legjelesebb vendégei Habsburg Ottó és fi a, György voltak, 
akik a zentai csata évfordulója alkalmából 2006-ban látogattak el Zentára, és 
vasárnap délután a kórház látogatása keretében részt vettek a három órakor kez-



dődő szentmisén. Habsburg Ottó trónörökös nagyon nagy örömmel hallgatta a 
beszámolót a kórház építéséről és működéséről.

Négy püspök atya is misézett a kórházkápolna búcsújakor az évek folyamán: 
Msgr. Gyulay Endre, Msgr. dr. Pénzes János, Msgr. Huzsvár László és Msgr. dr. 
Német László SVD celebrált szentmisét és mondott szentbeszédet. A szélesebb 
környék szinte minden papja celebrált itt szentmisét és hirdette az igét.

A kórházkápolna valódi lelki központ lett: a betegeknek megnyugvást, lelki 
erőt, reményt nyújt, a hozzátartozóknak és a híveknek imádságos elcsendesedést, 
de különböző ünnepségeknek is a székhelye. Többen kifejezték hálájukat, hogy 
amikor meghallják a kápolna harangjának a hangját, megdobban a szívük, és 
szinte otthonosan érzik magukat a kórházban is.

Nagyon jó és lelkileg felemelő sokaknak, hogy újra felépült a zentai kórházban a 
kápolna, és a változásokkal szinte egy időben készen várta az új lelki igényeket.

                                                         Msgr. Nagy József főesperes-plébános


