Plébániája 1138-ban már említve van. Papjai: László 1332-35, Péter 1336, Tamás 1337. 1487ben Hathy Balázs a plébánosa. 1552-ben plébánosa két forintot adott a zsinatra indulóknak.
Temploma a mai belvárosi református templom helyén állt. 1696-ban a Gyulához tartozó
területek bejárásakor azt írják, hogy van benne egy szép, nagy, de kissé romos és fedetlen
templom. Az újraalapítástól az egyházmegye fölosztásáig A plébániát 1829-ben állítják
vissza. Első plébánosa Király Antal lett. Az első tanító Matolcsi György volt, szintén 1829től.
1836. június 16-án áldotta meg Fejes József gyulai plébános esperes az első templom
alapkövét. A sarkadi római katolikus iskola 1833-ban épült, 2 szobából állott. Egyik szoba a
tanító lakása, másik a tanterem volt. 1838-ban Sarkad város elöljárói értesítik a plébánost,
hogy Vitkovics Eugén kántor az udvarába egy kutyakölyökért bemászott gyereket bottal úgy
megvert, hogy az álla megsebesedett és rövid időre eszméletét is elvesztette. Kérik, hogy a
kántort vonja felelősségre. Az első fennmaradt pecsétjének felirata "AD S: IGNAT: C 1838:
SIG: ECCL: ROM: CAH: PAROCH: SARKAD". 1844-ben három kép van a templomban.
Egyik Szűz Máriát, a másik Szent Jánost a harmadik Szent Ignácot ábrázolta. 3 harangja van a
templomnak. A plébános azt írja a gyulai esperesnek, hogy 1829 előtt a sarkad környéki
híveket Tamásdára és Illyére vitték az éppen ott tartózkodó szerzetesnek, hogy keresztelje
meg őket. Így a keresztelés tényét csak tanúkkal tudják igazolni. 1845-ben 765 a katolikusok
száma. A plébános engedélyt kért a püspöktől a templomnak léckerítéssel való
körülkerítésére, mert az asszonyok a környékről a templom cementes falát lekaparva a port
súrolásra használják.
1846-ban a plébános építési anyagot kért a kis iskolaszoba kibővítésére az uradalomtól.
1848-ban három osztályban 28 gyermek járt a katolikus iskolába. A kastélyban Szent István
tiszteletére van szentelve a kápolna, Illye településen pedig a Boldogságos Szűz tiszteletére.
1849. augusztus 18-án elhunyt Nyári Ferenc Szeged-Rókusi plébános, tábori lelkész a magyar
honvéd csapat fogolytáborában kitört kolerában. A következő nap temették Sarkadon.
1857-ben 61 gyermek jár iskolába. 1858-ban a templom és a plébánia épületét kijavították.
Ebben az évben a plébános jövedelmét 36 hold föld képezi, de egyharmadát nem lehetett
használni. 1866-ban újra tatarozzák a templomot kívülről. Püspöki Alajos plébános a május 1jén kitört tűzvészben károsodott család javára gyűjtést indít. 1867-ben a plébánia épületét is
kívülről tatarozzák. 1869-ben Naumann József gyulai esperes értesíti a plébánost, hogy az
esőzések miatt járhatatlanná vált utak miatt az espereskerületi gyűlést bizonytalan időre
elnapolja.
1870-ben a templomtornyot és a plébánia tetőzetét renoválták. 1878 a plébános az
egyházközségi iskola fenntartására 5%-os adót vetett ki a hívekre egyenes adójuk után. 1880ban gróf Almássy Kálmán sarkadi uradalma évi bevételének 2 %-ával támogatta az egyházat.
Ezen felül az iskola számára 100 forintot utalt ki. 1881-ben 71 katolikus vallású gyermek járt
iskolába. 1885 novemberétől 1886 júniusáig szünetelt a tanítás a dühöngő toroklob járvány
miatt. 1887-ben elkészült a temetőben a Püspöky-Zay- féle családi sírbolt kápolna. Felújították
a templomot és a plébánia lakot. 1888-ban 44 gyermek járt négy osztályba. 1008 a
katolikusok száma.
1895 novemberében írta a nagyváradi püspök Kreznerich György sarkadi plébánosnak: "A
templomot további intézkedésig zárja be!" Legfeljebb a harangozást engedje meg. A
harangozó a sekrestyén át menjen be a templomba, és úgy a toronyba harangozni. (Annyira
veszélyes lehetett az előző templom tornya.) Főleg gyerekek ne menjenek a harangozóval,

mert "könnyen veszélyes helyen időzhetnének". "Egy esetleg egészen más helyen építendő
egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom."
1895. november 15-én Schlauch Lőrinc bíboros, püspök írja: a Bihar vármegyei m. kir.
Államépítészeti Hivatal 1895. november 12-én veszélyesnek nyilvánította a sarkadi
templomot és hosszabb időre bezáratta a fenyegető veszély kikerülése céljából. A sarkadi
plébános tegyen sürgős jelentést, hogy alkalmas helyen talált ideiglenes kápolnát
istentiszteletek végzésére.
1896. augusztus 23. A Vallás és Közoktatási Minisztérium kegyúr és vallás-alap képviselője
Lőrinc bíboros, püspök felterjesztésére augusztus 3-án kimondta, hogy "Sarkadon a vallásalap
terhére egy új templom felépítése elkerülhetetlenül szükségessé vált. A mostani templomtelek
az építésre nem alkalmas." A régi telket el kell adni és a Már István telket kell megvenni, a
nagybirtokos Almássy Kálmán gróf ajánlatát betudni, a híveket terhelő kézi és igás
napszámról jelentést kér. A gróf a szegény híveket terhelő kézi és igás napszámokat, ill. azok
értékét kívánta pótolni, kiegészíteni. Kreznerich plébános az Államépítészeti Hivatalnak
segítsen: a mostani templomtelek a piactér nagyobbítására való átvitelében.
1897. május 15-ről adásvételi szerződés: özv. Már Istvánné (szül. Klel Anna) a sarkadi
egyház 752 négyszögöl területű beltelket és rajta lévő házat vett templomépítés céljára 3.200
forintért.
1899. augusztus 15-én dr. Schlauch Lőrinc bíboros, püspöktől a Magyar Kir. Államépítészeti
Hivatalhoz: Az első templomterv tetszik a bíborosnak. Az elsőt azonban a vallás és
közoktatási miniszter túl költségesnek ítéli. A második költségvetés szerint a hitközségnek az
építkezéshez hozzá kell járulnia 3948 forinttal, ami megváltható lesz 3760 kézi napszámmal
és 752 igás-napszámmal. A vallásalap 17.882 forinttal járul az új templom felépítéséhez. A
hitközség 550 ezer Ft-tal és helyszínre szállítandó 30 ezer db téglával járul hozzá. Az új
templom tervező építésze Herczeg Zsigmond lett. "A régi templom lebontása külön költség
nélkül, a bontás folytán nyerendő anyagokért eszközlendő" áll a bíboros levelében. Az
építéshez szükséges fuvarokat a sarkadi vasútállomástól és a városi rakodóktól a
boldogemlékű Almássy Kálmán oly időben engedélyezte, amikor az uradalom igái nincsenek
elfoglalva. 1890. június 5-én Szegér Gyula, gróf Almássy Dénes uradalmának
jószágfelügyelője írja Gyulaváriból a sarkadi plébánosnak: "sajnos közben 30 ezer I. osztályú
fali téglából más célra használtak, de az uradalom pótolja. Az igás napszámok fejében az
uradalom 1692 Ft-ot fizet ki három részletben a sarkadi plébániának." A plébános kérésére az
uradalom anyagot fog adni a templom kerítésének építéséhez. Július 2-án Schlauch Lőrinc
bíboros írja: "A templom újjáépítésére vonatkozó szerződést a vallás és közoktatási miniszter
június 12-én jóváhagyta, még a bihari államépítészet jóváhagyása kell. A sarkadi plébános a
kézi és igás napszámokról gondoskodjék, az építés részleteiről számoljon be a bíboros
püspöknek." Bujdosó József harangozó halálát követően Bujdosó István lett a harangozó.
Lőrinc bíboros augusztus 17-én felhatalmazza Kny Antalt, kerületi esperest, békési plébánost,
hogy a sarkadi új templom alapkövét megáldja és letegye. November 29-én a püspök
megbízza Kreznerich György sarkadi plébánost a templom toronykeresztjének megáldására.
1901. február 20-án vállalja Országh Antal nagyváradi orgonakészítő 800 koronáért a régi
orgona felújítását. Ezt a költségvetést a bíboros püspök jóváhagyta és még 200 koronát
segélyként küld e célra. Július 26-án kéri a sarkadi plébános a bíboros püspöktől az elkészült
új templom fölszentelését. A bíboros felhatalmazza Grócz Béla prépost-kanonokot, hogy
augusztus 11-én pünkösd után a 11. vasárnapon a sarkadi új templomot Loyolai Szt. Ignác
hitvalló tiszteletére megáldással felavassa. Az új templom átvételénél legyen ott a kerületi

esperes, az államépítészeti hivatal műszaki közege, Grócz Béla prépost-kanono k é s
Kreznerich György sarkadi plébános. Augusztus 28-án a bíboros írja, hogy 1.000 koronát fizet
az új toronyóráért. Műszaki vizsgálatot és 5 év garanciát kér. Szentsimonyi Lakatos Ilona
ezüst kupájú kelyhet és paténát ajándékozott a templom részére.
1911-ben a templom leltárában többek között 4 ezüstkehely, 1 szentségtartó, 3 harang (a nagy
repedt) és 12 változatú orgona szerepel.
1912-ben a nagyharangot újra öntik, Rácz Pál plébánossága alatt. 1913-ban a plébános
engedélyt kapott a templomban elhelyezett Szt. Antal szobrának a megáldására. Elkezdik
építeni és a következő év elején be is fejezték az új plébánia épületének építését Nagy József
nagyszalontai építész közreműködésével.
1917-ben a plébánost fölkérték a Vöröskereszt helyi szervezetének a megszervezésével. 1917ben az orgona sípjainak egy részét is be kellett szolgáltatni hadicélokra, két haranggal együtt.
1922-ben bevezették a templomba és a plébániára a villanyvilágítást.
Az apostoli kormányzóság időszaka
1925-ben új iskolát épít az egyházközség. 1927-ben új orgonát vásárol az egyházközség az
Angszter cégtől. 1935-ben a templomban elkészül a Jézus Szíve oltár. 1942. január 4-én Rácz
Pál pápai kamarás plébános nyugállományba vonult. A plébánia vezetését ideiglenesen dr.
Botár Bálint vette át leltár szerint. Július 30-án dr. Botár Bálint helyettes plébános átadta
Dávid Béla ideiglenes helyettes plébánosnak a plébánia vezetését.
1944. szeptember 22-én dr. Domanek Pál békéscsabai plébános értesítette a plébánost, hogy
amennyiben a nagyváradi püspökséggel megszakadna a kapcsolat, őt nevezte ki helynöknek a
főpásztor.
A front közeledtének hírére Dávid Béla plébános szeptember 25-én állomáshelyét elhagyva
elmenekült a községből. Október 6-án jöttek be a megszálló csapatok. Októberben Gyuláról
jöttek ki misézni. A faluban rekedt a front érkezésekor Tóth János moholi káplán, aki a
kinevezett Vlagyovits Istvánnal együttműködve látták el Sarkadot és Sarkadkeresztúrt. A
templomtorony gránát találatot kapott. A Szent Imre-szobor teljesen összetört, egy-két ablak
is kitörött, de nagyobb kár nem esett. A plébánián orosz katonák voltak beszállásolva. A falu
orosz parancsnoka jó szándékkal viseltetett az egyház iránt. Beindult az iskolai oktatás is. Az
irattár és a könyvtár egy része elpusztult. Dávid Béla plébános is visszatért Gyulára, mivel
azonban a sarkadi jegyzővel konfliktusa volt a front érkezése előtt, nem jött vissza Sarkadra.
1951-ben Horváth Tibor volt a kántor. 15 volt az elsőáldozók száma. Az egyházközség a
Helynökség utasítására fölajánlotta a még megmaradt kántori javadalom földet az államnak. 4
kat.h. 38 négyszögöl. Még megmaradt birtokban a Kreznerich György misealapítványt képező
1 kat. h. 387 négyszögöl szőlőskert a beltelken. Valamint a temetők és az igényelt háztáji 1
kat.h., a harangozó részére. A harangozó ezen kívül évi 1800 Ft fizetést kap az
egyházközségtől. A plébános bírja temetők be nem temetett területét éspedig a Bakréti
temetőben kb. 1.000 négyszögöl, a Körösháti temetőben 1.400 négyszögölnyi területet. Az
orgona fujtató kap az egyházközségtől évi 360 Ft-ot. A szentmise látogatók száma az előző
évekhez képest csökkent. Vasárnap és ünnepnapokon bevezették az esti szentmisét is. Délelőtt
9 órakor és este fél 7-kor van a szentmise. A szentáldozás száma 6.300. Különösen a
gyermekek hiányzanak a templomból. Keresztelés 32, házasságkötés 6 pár, temetések száma
15. Nagy veszteség érte az egyházközséget, Kiss István világi elnök elhunytával. Mélyen
vallásos apostoli lelkületével szolgálta egyházát.

A Csanádi Püspökség joghatósága alatt
1952-ben a vasárnapi szentmiséken 200-250 személy vesz részt. Az Egyházmegyei Főhatóság
könnyíteni kíván a szegényebb egyházközségek anyagi terhén, ezért akarja a
testvéregyházközség intézményét megvalósítani, mely szerint az anyagilag tehetősebb
egyházközségek testvéregyházközséggé fogadnának szegényebbeket. Sarkad mindenesetre az
utóbbi kategóriába tartozik. 1953-ban a misehallgatók száma 150-re csökken. 16 az
elsőáldozók száma. Keresztelés 43 volt. Május 31-én 73 fiatalt bérmált meg dr. Hamvas
Endre csanádi püspök. A kántori feladatot a templomban Szövérfy Béláné látta el. Havi 100
Ft volt a fizetése. Az egyházközségi képviselő testület tagjai sorra lemondtak, így
életképtelenné vált a testület. A Püspöki Hatóság gondnokságot nevezett ki az egyházközség
élére: Bessenyei János, Kiss István, Kovács Pál és Martin István személyében.
1955-ben az egyházközség kénytelen volt eladni a Horgos-érben a plébános javadalmát
képező (Kreznerich féle) mezőgazdasági ingatlanból 300 négyszögöl területet és a rajta lévő
pajtát. Az épületek renoválására volt szükség a pénzre, melyeket egy nagy vihar megrongált.
Az iskola hivatalsegédje azzal a feltétellel kapott engedélyt a plébánia tanácstermébe a nyári
három hónapra, hogy beköltözhessen, hogy az ablakokat megjavítja. Ennek a feltételnek nem
tett eleget és hét éve ingyen lakja. A gondnokság az iskola hivatalsegédjének felmondott.
Közben az I. sz. iskola igazgatósága önhatalmúlag az egyházközség engedélye nélkül a
tanácstermet lefoglalta és tanteremmé átépítette. A plébános tiltakozására válaszolt.
"Szeptember 3-án kelt levelére az alábbiakat közlöm: az Általános Iskola a Járási Tanács VB.
Oktatási Osztállyal közösen a tanácskozó terem megvásárlására a lépéseket megtette. Az
Ingatlan Közvetítő Vállalatot felkérte az épület felértékelésére s utána a szükséges
pénzfedezetét megkéri az önök részére, a megfelelő szerződés megkötése után a vételárat
kiegyenlíti." A tanácsterem lefoglalása jogtalanul történt, amit az igazgató is elismer, hogy a
jogtalanságot utólagos megvétellel igyekszik jóvátenni. Az Egyházközség kész értékében a
tanácstermet az iskolának eladni. A búcsúi szónok Gangyi Ferenc mezőhegyesi plébános,
Sarkad szülötte volt.
1957-ben sem fizették még ki a tanácsterem vételi díját. Az A.C. útján Sarkad is részesült az
arra rászorulók részére külföldről érkezett szeretetadományban. Kiosztása sok
kellemetlenséggel és izgalommal valamint fáradsággal járt. A rendőrség két ízben is tartott
szemlét. A kapitányságra is beidézték a plébánost. Leltárba kellett venni, hogy miből mennyi
érkezett és kinek osztották ki. A templomba járó hívek száma növekedett, a cukorgyári hívek
autóbusszal tudnak bejönni a misére. Arfusz Miklós cukorgyári főmérnök a templomnak egy
Szt. Rita szobrot ajándékozott. 1958-ban Hamvas Endre püspök 90 fiatalt bérmált meg.
Iskolai hitoktatásra 52 fő jelentkezett.
1959-ben a község vezetése még mindig szabotálja a tanácsterem ügyének elrendezését.
Iskolai hitoktatásra 16 gyermek jelentkezett.
A plébános kongruája (állami juttatása) 743 Ft. Az egyházközségtől járna neki havi 400 Ft. A
hívektől befolyó megajánlás évi összege 10 ezer Ft, nem fedezi a kiadásokat. A plébános
ebben az évben csak egy havi fizetését tudta felvenni.
1960-ban az egyházközség eladta a Cipész Kisipari Termelő Szövetkezetnek a plébánia kert
egy részét kőépülettel 100 ezer Ft-ért.
A Községi Tanács V.B. 2382/960 sz. határozatával az egyházközség tanácstermét
államosították. A fellebbezést a Járási Tanács V. B. elutasította. A Legfelsőbb ügyészség
azzal utasította el a panaszt, hogy hozzá csak akkor forduljanak, ha bírósági úton is elvesztette

az egyházközség a pert. Szomorú kórtünet - írja a plébános - nem akadt ügyvéd ez időben, ki
az egyház érdekeit képviselte volna a Községi Tanáccsal szemben. A megyei ÁÉH vezetője
felkereste a plébánost, hogy a per indításáról lebeszélje. Mérlegelve a körülményeket, a
tanácsterem ügyét az egyházközség befejezte - sajnos - eredménytelenül, írja a plébános.
A Körösháti temetőben lévő kápolnát a Községi Tanács ravatalozó céljára elkérte az
egyháztól. A kápolna felújításra szorult. A kápolnát a Márki-Zay-Püspöky család építette.
A Községi Tanács a lakosság ivóvízellátásának céljára vízmű hálózatot létesített. Hidrofor ház
építésére, mint alkalmas területet az egyháztól a Szabadság tér 32. sz. telken 16 négyzetmétert
kér. Az egyházközség eszmei értéken átadja. Elkezdődött a templom felújítása belülről, a
plébánia telkéért kapott pénzen.
A temetőkápolnát a Községi Tanács átalakíttatta ravatalozóvá. Megszűnt benne a misézés.
Ebben az évben mutatta be ezüstmiséjét Gangyi Ferenc sarkadi születésű mezőhegyesi
esperes-plébános. 1961. október 17-én a Gyulai Esperesi Kerület papsága Sarkadon tartotta
őszi gyűlését. Steib János dobozi plébános A pap hétköznapja, Dávid Béla mezőberényi
plébános Mire ügyeljünk a tatarozásnál, Gyenes Mihály sarkadkeresztúri plébános A munka
teológiai értéke címmel tartott előadást. 1962-ben villamosítják az orgonát. 1963-ban eladják
a vadkerti régi temetőt. 1973-ban elkészült a szembemiséző oltár. 1975-ben újrafestik a
templom toronysisakját és villamosítják a harangokat.
1975. november 28-án 75 éves korában a karcagi kórházban meghalt Szvetits Viktor sarkadi
plébános. December 2-án temették el Karcagon.
Boldvai Antal újkígyósi káplánt nevezte ki a püspök plébánosnak. Szüleivel költözött az
elhagyott és leromlott plébániára. Vasárnaponként 50-60 hívő vett részt a szentmisén.
1976 elején Szövérfy Béláné kántornő megvált kántori állásától. Magnetofon használatát
vezette be a plébános az ének vezetésében. Vallásos filmek vetítésével próbálja a híveket a
templomba csalogatni.
Július 25-én nagy ünnepléssel emlékeztek a templom megáldásának 75. évfordulójára. A
szentmisét Gyenes Mihály újkígyósi és Laczkó Ferenc újirázi plébános mondták. Mátai Tóth
József békéscsabai plébános volt az ünnepi szónok. November elejére elkészültek a hívek
nagylelkű adományából a templom padjainak párnái. Advent első vasárnapján először
állítottak adventi koszorút és emlékeztek meg az előző plébános halálának 1. évfordulójáról.
Karácsonyra szép betlehemes szoborcsoportot vásároltak a templomba.
1977-ben 7 elsőáldozó volt. Ebben az évben a hívek Gyulán, Kétsopronyban, Máriaradnán,
Újirázon és Békéscsabán vettek részt búcsún. Karácsonykor pásztorjátékot mutattak be a
gyerekek, 16 fő, "A karácsony igazi története" címmel.
1978. április 23-án az Új Ember katolikus hetilapban megjelent egy cikk Galántai Mária
tollából "Ünneplünk, de rongyos ruhában" címmel. A cikk kapcsán szép adományok érkeztek
a templom felújítására. Jelentős összeg érkezett az Ostpriesterhilfe nyugatnémet
segélyszervezettől is. A májusi ájtatosságot különböző kegyhelyekről történő vetítéssel
kapcsolták egybe. Június 11-én délelőtt 9 órakor bérmálás volt. 15 volt a bérmálkozók száma.
Szeptember 11-én kezdődött el a sarkadi templom tatarozása. Id. Rapport István és ifj.
Rapport István gyulai mesterek vezetésével. Leverték a vakolatot, a tornyot és a hajót nemes
vakolattal vonták be. A templom tetőzetét átrakták. Közben bádogos munkák is folytak.
November 5-re elkészült a templomban az üvegfal a kórus alatt. Így télire fűthetővé vált a
kisebb légtér. A szentmiséket itt tartották vasárnap és hétköznap.
1979-ben a templomkert új kerítést kapott. A felújított templom megáldását július 29-én
Udvardy József püspök úr végezte. Galántai Mária az Új Ember újságírója augusztus 19-én

megjelent cikkében, melynek címe: "Köszönet Sarkadról", közvetítette a sarkadi hívek
köszönetét az ország minden részéből történt adakozók felé a szépen felújított templomból.
1980. szeptember 1-jével Boldvai Antal sarkadi plébánost főpásztora Szarvasi plébánossá
nevezte ki. Utóda Szujó Antal lett. 1981-ben a búcsú előtt Regős Imre orgonaművész
hangversenyt adott az orgona felújítására. A másnapi búcsúra Szarvasról és Kétsopronyból
jöttek hívek autóbuszokkal. Ebben az évben 7 gyermek volt elsőáldozó. 1982. május 16-án
bérmálás volt. A kis jövedelmű plébánián nehéz anyagi körülmények között élt a plébános. A
hívek is elszoktak a templomtól. A gyerekeket nem nagyon engedik hittanra. 1983. május 29én Nagy Kálmán, a plébános volt osztálytársa orgonakoncertet tartott a templomban. Búcsú
előtt pedig Regős Imre adott orgonahangversenyt. Fia fuvolán játszott. Pál Olga énekelt. 9
elsőáldozó volt. Vasárnaponként 20-25 a szentmisén résztvevők száma. 1984-ben Guthy
László református lelkész tartott orgonahangversenyt. Dr. Marosi Endre mezőberényi
plébános tartotta a nagyböjti lelkigyakorlatot. 1985-ben a nagyböjti lelkigyakorlat kapcsán
Boldvai Antal volt sarkadi plébános levetítette Jézus életét mozgóképes színes filmen a
templomban. Ebben az évben bevezették a plébániára a földgázt. 1986-ban a téli hónapokban
a plébánián az irodában tartották a hétköznapi és a vasárnapi misét, a jól fűthető teremben.
Juhász János gyulai káplán tartotta a lelkigyakorlatot. A plébános panaszkodik a szülők
közömbössége miatt, sőt sokszor megtapasztalja az ellenséges magatartást is, amikor a
gyermekeket próbálja hitoktatásra hívni. A vallásszabadság még nem ért el Sarkadra. A
gyerekeket a tanárok is figyelmeztetik, ha hittanra mer járni. Temetéseken a gyulai kántor,
Bálint József szokott besegíteni. Az énekes búcsúztatókat szívesen hallgatják az emberek.
Május 27-én öt gyermek bérmálkozott. 1987-ben a nagyböjti lelkigyakorlat utolsó napján
csoportosan adták föl a betegek szentségét azoknak az idős embereknek, akik betegnek érzik
magukat. Szeptember 1-gyel Szujó Antal sarkadi plébános a főpásztor utasítására helyet
cserét Menyhárt András körösladányi plébánossal. 1988. április 26-án a Gyulai esperesi
kerület papsága Sarkadon tartotta tavaszi gyűlését Gyenes Mihály esperes vezetésével. Június
24-én a sarkadi hívek közül nyolcan zarándokoltak el a békési hívekhez csatlakozva II. János
Pál pápa ausztriai miséjére. Az idei búcsúra Békéscsabáról, Gyuláról, Körösladányból és
Szentetornyáról érkeztek zarándokok. Ebben az évben a nyár folyamán lefestették a
toronykeresztet és a sisakot, valamint a templom lemezborítását. 1989. februárjában Gajda
Lajos szentetornyai plébános tartotta a nagyböjti lelkigyakorlatot. Szeptember 1-jével a
plébános megbízatást kap Gyulavári plébánia oldallagos ellátására is.
1990-ban a lelkigyakorlatot Kardos Mihály gyulai káplán tartotta. Május 27-én délután 16
órakor bérmálás volt, Gyulay Endre főpásztort Farkas Imre világi elnök köszöntötte. Hat
fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Szeptemberben elindult az I. sz. iskolában a
hitoktatás Prisztavok Sándor és Bereczki Károlyné segítségével. Karácsony napján
pásztorjátékot mutattak be a gyerekek a templomban. 1991-ben II. János Pál pápa
magyarországi látogatására a hívek egy csoportja Máriapócsra és Budapestre zarándokolt a
pápai szentmisére. 1991-ben Menyhárt András plébánost főpásztora elhelyzete Sarkadról.
Sarkad plébániát fíliáival együtt Dénes Zoltán újirázi plébánoshoz csatolta oldallagos
ellátásra.
A Szeged-Csanádi Püspökség részeként
1993. augusztus 15-tel Molnár György békéscsabai káplánt nevezte ki főpásztora sarkadi
plébánosnak. A plébánia fölújítás alatt volt. Az új plébános Békéscsabáról járt ki, míg
alkalmassá nem vált a plébánia épülete a lakhatásra. A teljes plébánia tetőzetét felújították és
új cseréppel fedték le. A teljes belső villanyhálózat is felújításra került. A munkálatokhoz az

anyagi fedezetet a püspökség állta. November 20-ával sikerül beköltözni a felújított épületbe.
A fiatal plébánossal együtt költözött a plébániára nővére és annak férje. Ők látták el a
házkörüli feladatokat. A fölújítás során sajnos a plébánia könyvtárát hagyták tönkremenni. Az
értékes több száz éves könyvek eláztak, és a penész megette a könyveket. Magyarok
Nagyasszonya ünnepén a hívek egy autóbusszal Újirázon voltak búcsúban. Karácsony
másnapján délután a békéscsabai Mécses ifjúsági csoport verses zenés előadást tartott. Ebben
az évben 6 keresztelő, 2 esküvő és 8 temetés volt. 1994-ben a tavasz folyamán megjavították a
templom bádogozását és cserépfedését, valamint kitakarították a templom csatornáját. Minden
hónap utolsó vasárnapján este a különböző felekezetek templomában körforgásban
ökumenikus istentiszteletet tartanak. Május 22-én 2 gyermek volt elsőáldozó. A nyár
folyamán felszedték a plébánia belső padlóburkolatát. Ajzat beton alá szigetelést tettek, így
nem vizesedik fel újra majd a padló. Az elektromos harangozó berendezés is felújításra kerül
az Önkormányzat és a püspökség segítségével. Augusztus 20-án Gyulay Endre püspök úr adta
át a Öregek Otthonának elkészült új szárnyát. Október 2-án egy gyermeket bérmált meg a
főpásztor. Ebben az évben 20 keresztelő, 3 házasságkötés, és 6 temetés volt. 7 elsőpéntekes
beteg idős embert látogatott a plébános havonta. 1995-ben a pincefödémet felújították és a
fölötte lévő konyhát is. A folyosóra új ajtókat és ablakokat csináltattak. A plébánia épülete
kívülről nemes vakolatot kapott. A homlokzaton Karsai Károly kötegyáni művésztanár Jézus
az Olajfák hegyén c. seccot festett. A búcsúi szónok Kovács József gyulai plébános volt.
Október 27-én a plébánost autóbaleset érte. Eltört a lába. Hétköznapokon a szentmiséket a
plébánián ülve végezte. Vasárnaponként Békéscsabáról Gordos Ferdinánd káplán atya járt ki
helyettesíteni. 1996-ban a templom kertjének szomszéd felőli rossz léckerítését drótkerítésre
cserélték az Önkormányzat anyagi segítségével. A templom búcsúját Gyulay Endre püspök úr
tartotta.
Augusztus 15-tel főpásztora a plébánost Algyőre helyezte. Sarkad plébániát filiáival együtt
újból Gyulához csatolták. 167 év állandó helyben lakó lelkipásztor után a gyulai plébános és
káplánja felváltva járnak ki. Vasárnap délelőtt 9 órakor van a szentmise. Hétköznap nincsen.
1997-ben az Önkormányzat segítségével a templombelső vizes vakolatának a leverése történt
és lélegző vakolattal látták el a falakat. 1998-ban a hitoktatást Bereczki Károlyné végezte
mindkét iskolában. Sajnos a gyermekek nem járnak templomba, így már két éve nem volt
elsőáldozás.
Augusztus 1-gyel az üresen álló plébánia épületébe, mint szolgálati lakásba beköltözött Karsai
Károly családjával együtt. Mint gondnok és főállású hitoktató végzi munkáját. Sarkadon,
Sarkadkeresztúron és Kötegyánban hitoktat. A püspök atyától szolgálati gépkocsit kapott a
feladata ellátására. Október 18-án vasárnap délelőtt 9 órakor a főpásztor két fiatalt bérmált
meg.
A bérmálási szentmisében akolitussá avatta Karsai Károly gondnokot. Megbízta az igeliturgia
vezetésével abban az esetben, ha a lelkipásztorok valamilyen ok miatt nem tudnak Gyuláról
kijönni. Megbízást kapott a betegek látogatására és áldoztatására, valamint szükség esetén a
temetések végzésére. Hétköznapokon az imaóra vezetésére és a hívek áldoztatásra. Még
ebben az évben felújításra került a templom teljes belső villanyhálózata, az Önkormányzat
segítségével.
1999-ben a templom új villámhárítót kapott. A plébánia új nagykaput. 2000-ben a templom
belső lábazatának felújítása történt. 2001-ben a templom felszentelésének 100. évfordulójára
az orgonát felújították, a templom belső festését is kijavították. 2004. január 1-vel Gyulay
Endre főpásztor Sarkad plébániát fíliává minősítette át, és Gyula plébánia ellátására bízta.
A templom stílusa neogót kereszthajós. Hossza 40 m, a hajó szélessége 10 m, a kereszthajónál
16 m. A toronykereszt csúcsának magassága 30 m. A tető palaborítással. A főoltár képe

Loyolai Szent Ignácot ábrázolja Pilncz Jósef Gelc 1836 szignóval. Az előző templomból
származik. Az oltár melletti színes üvegablak Szűz Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal, a bal
oldali Szent György ábrázolással, mindkét kép alatt az adományozó család címere. A
szentélyből jobbra a sekrestye, balra a virágozó nyílik. A szentély előtti falon jobb oldalon a
szószék függ a sekrestyéből nyíló följárattal. A jobboldali kereszthajóban a Szent István oltár
tabernákulummal, fölötte képpel, melyen Szent István fölajánlja a koronát Máriának. Az oltár
bal oldalán a Szent József szobor. A jobboldali kereszthajó első színes üvegablaka Szent
Józsefet ábrázolja a kis Jézussal, mellette Szent Lajos színes üvegablaka. Alatta a falon az
Almássy család négy emléktáblája helyezkedik el. A kereszthajó tartópillérén Kreznerich
György templomépítő plébános emléktáblája.
A szentélytől balra a fából készült keresztelőkút fa tetővel. Fölötte az őrangyal képe. A bal
oldali kereszthajóban a Jézus Szíve oltár tabernákulummal és szoborral. A színes üvegablak
Gonzága Szent Alajost ábrázolja, mellette Szent Erzsébet üvegablaka. Alatta Szent István
emléktáblája. Mellette a Lourdes- i oltár szoborral. A tartópilléren a missziós kereszt. A hajó
többi ablaka is színes, de nem figurális. Körbe a falon keresztút. Az első padszakasz végén két
templomi zászló. A hajó közepén üvegcsillár függ. A kóruson orgona. A kórus alja üvegfallal
van elválasztva a hajótól. Itt van Szent Antal és Szent Klára szobra, valamint a körmeneti
kereszt. A bejárati ajtótól jobbra oldalkápolnában a Lourdes- i Szűzanya szobra.
A harangok:1. Alsó átmérője 85 cm. Képe Szt. Rafael arkangyal. A kép felirata: SZENT
RAFAEL ARKANGYAL KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK. A harang fölirata: ISTEN
DICSŐSÉGÉRE, SZENT RAFAEL ARKANGYAL TISZTELETÉRE A HÍVEK LELKI
ÜDVÉRE AJÁNDÉKOZTÁK EZEN HARANGOT KESZEG RAFAEL KÖZSÉGI
ÁLLATORVOS ÉS NEJE A SARKADI ROM. KATH. EGYHÁZNAK 1927. ÉVBEN
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, BUDAPESTEN.
2. Alsó átmérője 70 cm. Fölirata: BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE ÚJRA
ÖNTETTE SAJÁT KÖLTSÉGÉN LIPOVNOKI LIPOVISZKY ISTVÁN NAGYVÁRADI
PÜSPÖK 1871 PÜSPÖKI ALAJOS IDEJÉBEN 365. 1 FONT. SZŰZ MÁRIA
MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYÁNAK TISZTELETÉRE ISMÉT ÚJRAÖNTÖTTE
A SARKADI JÓ HÍVEK ADOMÁNYÁBÓL RÁCZ PÁL SARKADI PLÉBÁNOS PÁPAI
TITKOS KAMARÁS T.B. SZENTSZÉKI BÍRÓ AZ ÚRNAK 1940-IK ÉVÉBEN.
ÖNTÖTTE
SZLEZÁK
LÁSZLÓ
MAGYARORSZÁG
ARANYKÖSZORÚS
HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN. ADAKOZÓK: ÖZV. PÁZMÁNDY PÁL ÉS NEJE. KISS
MIHÁLY ÉS NEJE. ÖZV. DR. SPITZER SÁNDORNÉ. PÁL KÁLMÁN ÉS NEJE.
BOROSS MIHÁLY ÉS NEJE. ERKEL GYULA ÉS NEJE. PÁRTOS ANDOR ÉS NEJE.
MÁCSIK ALAJOS ÉS NEJE. NÉMEDY ALBERT ÉS NEJE. KISCHKA KORNÉ. VITÉZ
BESSENYEI JÁNOS ÉS NEJE. SCHEJBAL ÉVA. VITÉZ SÜLDY JÓZSEF ÉS NEJE.
PÉCS JÓZSEF. FONYÓ ISTVÁN ÉS NEJE.
3. Alsó átmérője 50 cm. A harang képe Árpád-házi Szt. Erzsébet. Felirata: ÁRPÁDHÁZI
SZT. ERZSÉBET KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK. Felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁRPÁDHÁZI SZT. ERZSÉBET TISZTELETÉRE ÉS A HÍVEK LELKI ÜDVÉRE
AJÁNLOTTÁK A SARKADI ROM. KATHOLIKUS HÍVEK EZEN HARANGOT. A
SARKADI ROM. KATH. EGYHÁZNAK 1927 ÉVBEN ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ
HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.
Plébánosok: Király Antal 1829-1832, Göndöcs József 1832-1840, Nyáry Ferenc 1840-1842,
Zay János 1842-1843, Zimmermann Károly 1843-1852, Kubovics Antal 1852-1856, Vidovics
György 1857-1858, Püspöky Lajos 1858-1879, Csaponyi Ignác 1879-1881, Nábácsky Sándor
1881-1888, Kreznerich György 1888-1910, Rátz Pál 1911-1942, Dávid Béla 1942-1944,

Vlagyovits István 1944-1945, Szvetits Viktor 1950-1975, Boldvai Antal 1975-1980, Szujó
Antal 1980-1987, Menyhárt András 1987-1991, Dénes Zoltán újirázi plébános 1991-1993,
Molnár György 1993-1996, Kovács József gyulai plébános 1996-2003.
Sarkad fíliát a gyulai egyházközségi képviselő-testületben Karsai Károly képviseli.

