
1552-ben két papja volt, de egy plébánián. A zsinatra indulók javára csak a minimális adót, 
fél forintot tudott adni az egyik. 
1783-ban az első katonai fölmérés alkalmával a Telekhalom nevű dombon a jelenlegi 
református temető dombon egy kőtemplom alapjai vannak megjelölve. 1920-ban havonta 
egyszer járt ki a lelkész Sarkadról. A Hívek Sarkadra jártak be kereszteltetni, házasságot 
kötni. 
1923-ban Padala Irén tanítónő oktatta a hittant a katolikus gyermekeknek. 
1934-től van rendszeresen mise. Sarkadról látták el. 
 
A kápolnát 1943-ban alakították ki Patkás János házából, melyet a hívek adományából 20 
ezer pengőért vettek meg. A ház magtár volt. Előtte az állami iskolában volt a miséző hely. 
Badala Irén tanítónő tanította a hittant. Nagy Ferenc volt a gondnok. Dávid Béla 120 cm-es 
Jézus Szíve szobrot adományozott az induló lelkészségnek. 
Első helyben lakó lelkész Tóth János volt 1945-től. A kápolna fölszerelésében a sarkadi 
egyházközség és a környékbeli plébániák is hozzájárultak. Angyal József budapesti hívő is 
sokat adományozott a kis egyházközségnek. 1947-től Halápi József lett a lelkész. Ekkor kb. 
400 katolikus hívő lakott a faluban. 52 gyermek járt hitoktatásra A hitoktatás a kápolnában 
történt. Nagy Ferenc Missziós keresztet adományozott a kápolnának. 1952-ben Halápi József 
lelkész nem kapott az államtól hitoktatási engedélyt, ezért Sarkadról járt át a plébános 
hitoktatni. 1953-ban a lelkészség anyagi nehézségekkel küzd. Hamvas Endre főpásztor 
Békéscsabát jelöli ki az anyagilag segítségre szoruló lelkészség megsegítésére. A gyűjtés 
eredményeként Halápi József 5 410 Ft segítséget vett át a békéscsabai plébánostól. 1954-ben 
dr. Hamvas Endre csanádi püspök 48 fiatalt bérmált meg. Dávid Béla plébános és a 
tótkomlósi hívek egy 40 kg-os harangot adományoztak a kápolna részére. Özv. Bakó Pálné 
Szűz Mária szobrot, özv. Mayer Dénesné Szent Antal szobrot, öv. Károlyi Istvánné és Bába 
Györgyné Szent Sír szobrot ajándékozott a kápolnának. A márvány szenteltvíztartó a sarkadi 
hívek adománya. 1956-os októberi forradalom alatt Halápi József lelkész a református 
templom melletti Hősök emlékművénél nagy beszédet mondott. Ezért zaklatták őt. A kápolna 
falára akasztófát rajzoltak ismeretlenek, figyelmeztetve a lelkészt, hogy könnyen így járhat. A 
következő évben főpásztora Hunyára helyezte. 
Gyenes Mihály követte a lelkészség élén. Hamar belopta magát a hívek szívébe. Együtt élt a 
rábízottakkal. Részt vett a disznóvágásokon is. 100 tő rózsát telepített a plébánia udvarába. Az 
egész falu szerette és tisztelte. Humoros ember volt. Előre köszönt mindenkinek. Csókolom 
Miska bácsi! Hajrá Fradi! Szerbusz. Így kellett köszönnie, azoknak akik közel álltak hozzá. 
Vasárnap ekkor 50-en jártak misére. Dr. Nemes István körzeti orvos volt a világi elnök és Ő 
látta el a kántori teendőket is. Bába Györgyné látta el a sekrestyési és a harangozói 
feladatokat. Miska atyát Újkígyósra nevezte ki főpásztora. Galbács Dénes követte a 
plébánosságban. Követte őt Páva Pál. A hívek gondoskodó szeretettel vették körül. 
Bélmegyerre is elmentek hozzá látogatóba. Szvetits Viktor sarkadi plébános két évig járt ki 
Sarkadról. Ekkor alakították át a szentélyt a kápolnában. Lackó Ferenc követte. A hitoktatás 
föllendült a hívek száma is szaporodott a templomban. Játszott a falu focicsapatában is. Az Ő 
ideje alatt vették a kápolnába a harmóniumot. 
 
1976. június 20-án áldotta meg dr. Udvardy József püspök úr a felújított kápolnát. A kápolna 
felújításában az előző lelkész, Laczkó Ferenc áldozatos munkája is benne volt. Karácsony 
napján 6 ministráns "Bölcsőcske" címmel karácsonyi köszöntőt adott elő. A házszenteléssel 
kezdődött az újév. Sarkadkeresztúron ez a szép hagyomány még mindig él. Az Ő 
elhelyezésével a helyben lakó lelkész Sarkadkeresztúron már nem lakott. 
1978. június 11-én délután 4 órakor bérmálás volt. Öten bérmálkoztak. 1988 nyarán az üresen 
lévő lelkészlakásba a Szalontáról átmenekült Nagy István és családja költözött. 1990 



áprilisában bevezették a gázt a kápolnába és a lelkészlakásba. Május 26-án Gyulay Endre 
főpásztor szentmisét mutatott be. Buzdította a híveket a megváltozott helyzet kihasználására, 
a templomba járásra és a hitoktatásba való bekapcsolódásra. 
1993-ban a vasárnapi szentmisék délután 16 órakor vannak. 1994-ben 7 gyermek volt 
elsőáldozó. Október 2-án egy gyermeket bérmált meg Gyulay Endre püspök úr. 
 
1996. augusztus 15-tel Sarkadkeresztúr lelkészséget fíliáival együtt Gyulához csatolta a 
főpásztor. A szentmise vasárnapokon reggel 8 órakor kezdődik. Az éppen soron lévő 
lelkipásztor már fél 8-tól ott van a kápolnában, ha valakinek elintézni valója van, beszélhet 
vele. A szentmisén kb. 10 fő van jelen. A hitoktatást az iskolában a plébános végzi két 
csoportban. 1998-ban a kápolna teljes tetőzete kicserélésre került, valamint a födémet is le 
kellett venni, mert a nagygerenda teljesen el volt korhadva. Új esőcsatorna is készült. 
Anyagilag az önkormányzat is támogatta az építkezést. Október 18-án vasárnap délelőtt 11 
órakor a főpásztor szentmisét mutatott be a felújított kápolnában. 40 hívő volt jelen. A faluban 
lakó katolikus hívek negyed része. 1999-ben a plébánia új nagykaput és kiskaput kapott. 
Három elsőáldozó volt. Egy keresztelés, egy temetés. 2000 nyarán a kápolna előtt betonjárda 
készült és a kápolnát kívülről kimeszelték. Ekkor került elhelyezésre a kápolna elnevezését 
tartalmazó márványtábla a külső homlokzaton. 2004. január 1-vel Gyulay Endre főpásztor 
Sarkadkeresztúr lelkészséget fíliává minősítette át, és Gyulához csatolta. 
 
Belső hosszúsága 12 m, szélessége 6 m, belmagassága 3.5 m. Tetőzete cseréppel fedve. 
Középen szobortartó állványon Jézus Szíve szobor látható, mellette Szűz Mária és Szent 
József a kis Jézussal valamint Szent Rita szobra áll. A tebernákulum az oldalsó falba van 
mélyítve. Mellette a misszióskereszt. A padok mellett balról a falon Szent Erzsébet-szobor, 
jobbra pedig Szent Antal-szobor van. Körbe a kápolna falán 14 kisméretű kerámia stáció. A 
kápolna hátsó falán Jézus szíve olajnyomat. A harmónium dobogón áll. Baloldalon nyílik a 
sekrestye. 
 
A harang vas-szerkezetű haranglábon a kápolna előtt. Alsó átmérője: 48 cm. Felső részén S 
alakú díszítésekkel áttörve. Felirata: BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE 
GRÓF KÁROLYI JÁNOS VIKTOR ÖNTETE NOVOTNY ANT. TEMESVÁRT 1879. 246. 
SJ. Címere Szűz Máriát ábrázolja. 
 
Lelkészek: Pflaum József 1943, Tóth János 1944-1945, Halápi József 1945-1957, Gyenes 
Mihály 1957-1966, Galbács Dénes 1966-1969, Páva Pál 1969-1973, Szvetits Viktor sarkadi 
plébános 1973-1974, Laczkó Ferenc 1974-1975, Boldvai Antal sarkadi plébános 1975-1980, 
Szujó Antal sarkadi plébános 1980-1987, Menyhárt András sarkadi plébános1987-1991, 
Dénes Zoltán újirázi plébános 1991-1993, Molnár György sarkadi plébános 1993-1996, 
Kovács József gyulai plébános 1996-2003. 
 
Sarkadkeresztúr fíliát a gyulai egyházközségi képviselő-testületben Czeglédi Ferencné 
képviseli. 


