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„A röszkei Páduai Szent Antal római katolikus templom története Kartal József plébános elmondásai szerint egészen a 19. század közepéig
nyúlik vissza. Egy legenda szerint az 1848-as szabadságharc idején a
templom helyén álló dombon is volt egy ütközet, melyben egy öreg ember kezére csavarva olvasóját „Isten segítségével előre” kiáltással indult
50-60 fős csapatával a harcba. A századfordulót követően ezen a helyen terveztek a falusiak templomot építeni. 1909-ben ennek érdekében
megalakult a Szeged-Röszkei Páduai Szent Antal Templom Egyesület.
A templom alapkövét 1912. márciusában tették le, egy bádog hengerbe üveget tettek és abba helyeztek írásokat, valamint 3 korona 60 fillér
váltópénzt. A falu lakosainak adományaiból és megfeszített munkája
eredményeképpen felépült templomot Glattfelder Gyula Csanád megyei püspök szentelte fel 1913-ban.” (Sára Endréné 2011)
Ebben az időben az iskola mellett egy Temesváron készült régi kis
harang állt. Ez a harang került felszenteléskor a toronyba. Szegeden
1925-ben a Dóm építése miatt lebontották a Demeter templomot,
annak hagyatékéból került Röszkére a toronyóra. 1929 májusában
küldöttség vette át a hívek adakozásából öntetett három új harangot. Az egykori Dömötör templom orgonája 1933-ban került Röszkére 7 regiszterrel, 138 ón- és fasíppal, mely napjaikban is működik.
A 3 méter mély kőalapra készült építmény külső fala 77 cm-es téglafal, hossza 32 méter, belmagassága 8 m, külső magassága 15 m,
tornya pedig 33 m magas, stílusa neoromán. Négy harang található
a toronyban, melyek 715, 413, 220 és 72 kilogrammosak. A templom padlója süttői márványból készült. A templom épülete 2001ben teljes felújítás után díszkivilágítást kapott. Védőszentje Páduai
Szent Antal, akinek tiszteletére minden évben a június 13-ához legközelebbi vasárnapon hagyományosan búcsút rendez az egyházközösség. A 2008-ban született helyi rendelet melléklete értelmében
a Röszkei Páduai Szent Antal római katolikus templom épülete helyi
védetté vált, a jövő nemzedékek számára történő megóvása fontos
községi és közösségi érdek.
Szeged város 1922 tavaszán a templom mellé önálló plébánia hivatalt szervezett plébánosi és kántori állással. A plébánia épülete
1923-ban készült el, és azóta is fontos szerepet tölt be az egyházközség életében. A plébánia melletti épületben a nagy tiszteletnek örvendő Kartal József (1976-2006 között volt a település plébánosa) emlékére katolikus rendezvényházat („Kartal
Ház”) alakítottak ki 2011-ben.
A falu temetője a település belterületének északkeleti
részén fekszik. A ravatalozó épülete mellett található harangláb és máig használt harangja,
a Temetői kereszt, és a temető régi kőkeresztjeiből felállított kereszt sor jelentős helyi értéket képviselnek.
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