KÁLVÁRIA
A miskolci kálvária helyválasztásában, Máriássy Gábor kanonok
számára érzékelhetően meghatározó
szempont volt egyrészt a mindszenti
plébánia közelsége, másrészt a jó
láthatóság. A környék akkori beépítettsége szerint a Miskolcra vonattal
érkező látogatót is ez a látvány fogadta. A csabai úton érkező pedig
szerves egységben látta az út bal
oldalán a Kálvária-domb építményeit, jobb oldalán pedig a miskolciak
ekkor formálódó pihenőparkját, a
Népkertet.
A kálvária domb beépítésének terveit
Rudolf Antal készítette. Az ütemezés
szerint 1858-ban ki kellett alakítani
az utakat, 1859-ben az építési
anyagok megvásárlása és helyszínre
szállítása volt a feladat. Úgy
tervezték, hogy 1860-ban elvégzik a
kőfaragó munkát, felépítik a
stációkat, s még ebben az évben a
kápolnát is. A feljegyzések szerint a
kőfaragó munkát Dahlström József
svéd származású, miskolci kőfaragó
mester, a kőműves munkát Kobek
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József, az ácsmunkát pedig Szabó
István mesteremberek végezték.
Érdekesség, hogy a segédmunkások
miskolciak és főleg
kövesdi matyók voltak. Máriássy szándéka az építkezéssel a
feszítő szociális gondokon való enyhítés is
volt.
Az építkezéshez, állványozáshoz szükséges faanyagot a Tiszán
szállították, a követ a
tibolddaróci, a kácsi, a
szomolyai és a geszti
kőbányákból
szekerezték
a
helyszínre. A kápolna homlokzatának kialakításához speciális
méretű kövekre volt szükség, így a
40-60 mázsás tömbök szállításához
külön erre a célra alkalmas szekereket kellett készíttetni. Az érdemi,
látványos munkák 1862-ben folytak.
Ekkor szállították a Szepességből, a
krompachi gyárból a kápolna rézlemezeit fedélnek. A Csabai kapu út-

vonalán ekkor készült a kerítés is,
melynek négyszög alakú faragott
kövekből rakták le a talapzatát, s a
falat faragott kőfedél táblákkal látták
el. A tervezési és kivitelezési
munkákban időközben történt változás, s megváltozott a kivitelezésért
felelős mérnök személye is. A víz
levezetésére szolgáló kőcsatornákat
és a kápolna bal oldalán emelkedő
kereszt dombot, már Czihlár János
irányítása mellett készítették el.
A fölfelé szerpentinező stáció kápolnák valójában fülkeépítmények.

A kőlábazat fölötti fülke alsó mezőjében kaptak helyet maguk a stáció
domborművek, úgymint: Jézus az
olajfák hegyén; Jézus elárulása;
Jézus megostorozása; Jézus tövissel
való megkoronázása; Jézus Pilátus
előtt; Jézus a keresztet hordozza. A
fülkéket Bársony János lakatosmester neogót vasrácsai védték.
(Dobrossy I. – Kárpáti L. után)
***
ELKEZDŐDÖTT A KÁLVÁRIA
FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAINAK
TERVEZÉSE.

----------HIRDETÉS
 Folytatjuk a miseközvetítést, a Miskolc Mindszenti Plébánia Facebook
oldalán, hétköznap este 6- és vasárnap délelőtt 10 órakor. A jövő héten a
főcelebráns Molnár Attila atya lesz, a nagyböjti gondolatokat Kovács
József atyától halljuk. Szentmise-szándékokat a plébánia email címén
fogadunk: mindszenti.plebania@gmail.com.
 A Mindszenti-templomot nyitva tartjuk hétköznap délelőtt 9 órától
délután 5 óráig az egyéni imádkozók számára. Ugyanígy a Zárdakápolnát
is. A Plébánia Iroda csak délelőtt tart nyitva 9- és 12 óra között.
Szentgyónásra és egyéni beszélgetésre is biztosítunk lehetőséget minden
csütürtök-, péntek- és szombat délután 4 és 5 óra között.
 Csütörtökön március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk
születésének hírüladása) ünnepe.
 Mához egy hétre Virágvasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapja. A
passió történetét a Szent Ferenc Kisnővérei közreműködésével olvassuk.
 A Karitász tartós élelmiszer gyűjtésén 374 kg. élelmiszer gyűlt össze.
Isten fizesse meg azoknak, akik e nehéz időben is gondolnak a
szegényekre!
 A szentsír virágjaira adományt elfogadunk átutalással is, kérjük írják rá
az utalásra: szentsírvirágra.

