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HÚSVÉTI IMA 
 

Jézus, 
Feltámadásod 

világosság a népeknek, 
fény az embereknek! 
Hadd legyen életem is 
fény a sötétségben: 

 
szeressek ott, ahol győlölnek, 

megbocsássak, ahol sértegetnek, 
összekössek, ahol szakadás van, 

reményt ébresszek, ahol elkeserednek, 
vigasz legyek, ahol szenvednek, 
örömet vigyek, ahol szomorúak. 

 
Uram, 

add, hogy fény legyek 
a sötétségben! 

 
 
 
 

Alexandriai Szent Cirill 
(370-444) 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 

1. Vasárnap 9h: Ábrahám Imre 
este: Rózsafüzér Társulat élı és 
elhunyt tagjai 

Virágvasárnap 
Szent Hugó 

2. Hétfı  Paolai Szent Ferenc 
3. Kedd  Szent Richárd 
4. Szerda  Szevillai Szent Izidor 
5. Csütörtök Nagycsütörtök Szent Vince 
6. Péntek Nagypéntek Szent Vilmos 
7. Szombat Nagyszombat De la Salle Szent János 
8. Vasárnap 9h: Pap József és Pap Tibor 

este: 
Húsvétvasárnap 

Szent Dénes 
9. Hétfı  Szent Valér 
10. Kedd  Szent Ezekiel 
11. Szerda  Szent Szaniszló 
12. Csütörtök  Szent I.Gyula 
13. Péntek  Szent Hermina 
14. Szombat Ördög István és Kiss Veronika; 

szülık és élı családtagok 
Szent Tibor 

15. Vasárnap 9h: Vıneki Mihály és Molnár 
Mária  
este: Jójárt József, Frank Mária 

Húsvét 2. vasárnapja 
Szent Anasztázia 

16. Hétfı  Szent Bernadett 
17. Kedd  Szent Izidor 
18. Szerda  Szent Apollónius vértanú  
19. Csütörtök  Szent Emma 
20. Péntek  Szent Tihamér 
21. Szombat  Szent Anzelm 
22. Vasárnap 9h: Hálából 45 évért 

este: Ábrahám Pál, Börcsök 
Julianna 

Húsvét 3. vasárnapja 
Szent Noémi 

23. Hétfı  Szent Adalbert 
24. Kedd Varga és Bakos család élı és elhunyt 

tagjaiért 
Szent György 

25. Szerda Szécsi Mátyás, Dunai Rozália, 
Szécsi László 

Szent Márk evangélista 

26. Csütörtök Fodor család élı és elhunyt tagjaiért Szent Ervin 
27. Péntek Szekeres Józsefért és a Palotás család 

élı és elhunyt tagjaiért 
Szent Marianna 

28. Szombat  Chanel Szent Péter 
29. Vasárnap 9h: Tóth István, Farkas János, 

elhunyt szülık és családtagok 
este: 

Húsvét 4. vasárnapja 
Sziénai Szent Katalin 

30. Hétfı  Szent V. Piusz pápa 

Miseszándékok 
Április (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 
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IMAISKOLA 
1. SZEMINÁRIUM 

ELİSZÓ 
 

Az emberekkel való kapcsolatunk a beszéddel kezdıdik. Ez a kapcsolat lehet 
felszínes, vagy lehet mély. Amikor Istennel beszélünk, ezt imának hívjuk. Ez is lehet 
felszínes, vagy mély. Aki jól imádkozik egyre mélyebb kapcsolatot teremt Istennel. Ebbıl 
fakadóan megtapasztalja az İ vezetését, és szeretetét. 

Már a Biblia elsı oldalán olvashatunk arról, hogy az ember beszélget Istennel. A 
teremtmény a Teremtıvel, a létében korlátozott, a lét Teljességével. Az ima ebbıl a 
mélységbıl fakad. Akár hívı, akár hitetlen valaki, nem tudja legyızni a teljesség utáni 
vágyát. A hívı embernek megvan az a kiváltsága, hogy tudja hol keresse vágyának 
beteljesülését. Ezért megszólítja Istent. Akár kéréssel, akár hálaadással fordul Hozzá, a 
lényeg a szívének megnyitása. Minél jobban kitárulkozik az ember Isten elıtt, annál inkább 
képes befogadni az İ életét. 

Ez a könyv erre szeretne bátorítani. Az imádság többféle módján keresztül ismerd 
fel, hogy melyik a Te formád. Melyik az az út, amin keresztül meg tudod közelíteni a 
szeretı Atyát.  

A tanítások a Szentírásra, és a nagy imádkozók tapasztalataira épülnek. Célja: hogy 
az olvasókat az imán keresztül mélyebb kapcsolatra vezesse az Atyával, Jézussal, és a 
Szentlélekkel. Rámutat arra, hogy minden ima forrása a Szentlélek. A szívbıl jövı ima az 
egyetlen orvosság a félelmekre, a reménytelenségekre, és a csalódásokra. Az imában 
találkozhat az ember az Atya végtelen szeretetével, amely felszabadítja és örömmel tölti el. 

 
2008. Szent Péter és Pál ünnepén 

Katona István 
atya 

 
 

Az imádkozó ember lelkületeAz imádkozó ember lelkületeAz imádkozó ember lelkületeAz imádkozó ember lelkülete    
 
Bevezetı ima:Urunk Jézus, jöjj közénk ma este, hogy megtanul-juk, milyen 

lelkülettel kell imádkoznunk. Vegyél el belılünk min-den zaklatottságot, félelmet, 
aggodalmat, hogy ezt a mai estét egé-szen Neked tudjuk szentelni. Áldunk és magasztalunk 
Téged, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy terved van velünk. Dicsıítünk Téged. 
Amen. 

Üdvözlégy Mária... 

1. Az imádság titok 
Az imádság az emberi szív legmélyebb titka. Lehet különbözı meghatározásokat 

mondani, lehet róla elıadásokat tartani, de hogy egy ember hogyan, és milyen mélységben 
szólítja meg a Teremtıt, ez mindig titok marad. Én minden nap másfél órát imádkozom, de 

KATONA  ISTVÁN  



Csodatévı  2012. április 
 

� 
              4               

érzem, hogy lehetne mélyebben is imádkozni. Ima alatt gyakran azon veszem észre 
magam, hogy másra gondolok, elszórakozom. Szeretnék jobban imádkozni. Szeretnék 
egész szívvel Istenre fi-gyelni. Szeretném megismerni az ima titkát. Vagyis azt, hogy én, 
személyesen hogyan tudnám a legméltóbban megszólítani Istent.  

Eszembe jut errıl egy történet. Az egyszeri szerzetes elhatározta, hogy elmegy a 
legközelebbi faluba és megtanítja az embereket imádkozni. A falu elıtt találkozott egy 
pásztorlánnyal, gondolta, hogy éppen itt a megfelelı alkalom. Illıen köszöntötte, és 
megkér-dezte, mondd lányom tudod-e a „Miatyánkot”? Mert ha nem, akkor én most 
megtanítalak imádkozni. - A lány így szólt: köszönöm atyám, hogy meg akarsz tanítani 
erre az imára, mert amikor elkez-dem, és alighogy kimondom „Miatyánk” – már 
megindulnak a könnyeim, hogy milyen jóságos az én mennyei Atyám. Utána már nem 
tudom tovább folytatni. – A szerzetes nagyon elcsodálkozott, lehajtotta a fejét, és azt 
mondta: úgy látom nekem kellene tanulnom tıled imádkozni, mert Te a szíved mélyébıl 
szólítod meg a meny-nyei Atyát.  

Hát errıl van szó! Megtanulni szívünk mélyébıl szólni az Atyá-hoz. 
Az imádság a kulturált ember megnyilatkozása. „A kultúra lelke, a lélek kultúrája” – 

mondta Prohászka püspök. Aki imádkozik, az felismerte, hogy van egy természetfeletti 
rend, amihez az embernek igazodni kell. Felismerte, hogy az életnek vannak szabályai, 
ame-lyeket be kell tartani, ha boldog akar lenni és közösséget akar épí-teni. Van egy 
erkölcsi értékrend, amelyre épül a család és a társada-lom. 

Aki elutasítja az imát, az a lelke mélyén elutasítja az erkölcsi ren-det. Az ı 
személyében megjelenik a modern „barbár”, aki ösztönei, hangulatai, vagy mások 
befolyása szerint akar cselekedni. Nincs belsı irányvonala, nincs tartása. Éppen ezért nem 
tud kultúrát épí-teni. Ha boldog jövıt akarunk magunknak, akkor ez az imádságnál 
kezdıdik. 

Ez a szeminárium arról fog szólni, hogy mi a lényege és a célja annak a különös 
kommunikációnak, amelyet az ember folytat Te-remtıjével az imádságban, évezredek óta. 
Ez alatt a nyolc hét alatt szeretnénk megtanulni jobban imádkozni. Mivel keresztények va-
gyunk, eddig is imádságos életet éltünk. Bizonyára mindenkinek van sok tapasztalata ezen 
a téren. Mégis, ahogy egy életen át tanul-nunk kell a helyes kommunikáció nyelvét, 
ugyanúgy azt is tanul-nunk kell, hogyan imádkozzunk. Hogyan kerülhetünk az ima által 
közelebb az Úrhoz. 

Az elmúlt években sok könyv jelent meg nálunk az imádságról. Ez azt jelenti, hogy 
„benne van a levegıben” az imádság iránti ér-deklıdés, és vágy. A keresztény emberben 
ott él az igény, hogy egyre mélyebben és egyre jobban imádkozzék. Ezek a könyvek 
sokféle módon beszélnek az imádságról. De mindegyik megegye-zik abban, hogy a 
Szentírás útmutatása, és a Szentlélek vezetése szükséges ahhoz, hogy megtanuljunk 
mélyen, és Isten akarata sze-rint imádkozni. 

Ez alatt a nyolc hét alatt ajánlatos a Szentírás nagy imádkozóit tanulmányozni, hogy 
jobban felismerjük az igazi ima titkát. Meg-vizsgáljuk majd, hogyan imádkozott Mózes, 
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amikor átkelt a Vörös-tengeren. Hogyan imádkozott Judit, amikor legyızte az ellenséget? 
Hogyan imádkozott Dávid, amikor üldözték? Hogyan imádkoztak a próféták? Külön 
tanulmányt érdemelne annak vizsgálata, hogy a Szentírás sok-sok imádkozója hogyan 
kereste Istennel a kapcsola-tot, hogyan sikerült a szívét az imádságban teljesen átadnia az 
Úr-nak.  

Ahogy olvassuk ezeket az imádságokat, mindegyikben ott lüktet az eleven hit. İk 
mélyen átélték az Úr jelenlétét, és ott volt szívük-ben a vágy, hogy feltárják életüket Isten 
elıtt. Az imádság alapja Isten jelenlétének a befogadása. Ebbe a jelenlétbe kell belépnünk, 
ha igazán meg akarunk tanulni imádkozni. 

2. İszintén kitárulkozni 
A legismertebb imádságos könyv 3000 éves. Ez a Zsoltárok könyve. A 150 zsoltár 

több, mint a felét (kb. 77-et) Dávid király írta. Ezekbe az imákba ıszintén belefoglalta 
fájdalmait és örömeit, üldözöttségét és gyızelmeit, Istentıl való elhagyatottságát és Isten 
megtalálásának örömét. A teremtés szépségeit látva Isten dicséretét zengte Dávid, de azt is 
elpanaszolta, amikor úgy érezte elhagyta ıt az Úr. Ha ezeket szívvel imádkozzuk, és 
beleszıjük életünk ese-ményeit, akkor felismerjük a zsoltárok erejét, és szépségét. Ez az 
ima elvezet minket Isten jelenlétének megtapasztalásához. Ne fe-lejtsük el, hogy az elsı 
keresztények ezeken az imákon nevelıdtek fel, és növekedtek a hitben. 

3. Átéléssel imádkozni 
Az imádság másik titka az, amirıl a szentek élete tanúskodik: az átélés. Gondoljunk 

Szent Ferencre. İ különösen nagy imádkozó volt. Annyira átélte az Úrral való egységet, 
hogy Jézus sebhelyei megjelentek a kezén és a lábán. Szent Ferenc megkapta a stigmá-kat. 
Nem olyan ajándék volt ez, amelyet Isten ráerıltetett. Különle-ges vonzódás volt benne a 
szenvedı Jézus iránt. A stigmák azt jel-zik, hogy mennyire eggyé lehet válni az Úrral az 
imádságban. El lehet felejteni önmagunkat és szükségleteinket. Egészen oda kell adnunk, 
oda kell szánnunk magunkat az Úrnak. Érezzük az İ jelen-létét, szenvedését. Szinte már 
nem is különálló emberek vagyunk, hanem egyek vagyunk Istennel.  

Erre az egységre mutatott Szent Ferenc példát. Elıfordult, hogy amikor érezte a 
Szentlélek különleges ösztönzését a hosszabb imádságra, vagy amikor feszültségek voltak 
a rendi közösségben, akkor napokon keresztül imádkozott. Elıfordult - ahogy a „Fioretti”-
ben olvassuk, - hogy kiment az erdıbe imádkozni. Hideg tél volt. Nem figyelte az idıt, 
teljesen elmerült Isten jelenlétében. Akik látták, meglepıdve vették észre, hogy körülötte 
megolvadt a hó, mert olyan tőzzel élte át az imádságot. Lehet, hogy ez legenda, de mögötte 
az a valóság, hogy Szent Ferenc teljesen átadta magát az Úrnak imádság közben. 

Az imádkozás olyan titok, amit nem lehet rövid idı alatt megis-merni. Sokat kell 
próbálni, a Szentlélek segítségét kérni, és egyszercsak megtaláljuk, mint egy csodálatos 
ajándékot. Ebben az emberi lélek annyira eggyé válik Isten lelkével, hogy már nem is 
mondható két különálló valóságnak, hanem egynek. Különleges természetfölötti erı 
sugárzik át az imádkozó emberen, és így éli át az Istennel való közösséget. 



Csodatévı  2012. április 
 

� 
              6               

 
4. A Szentlélek erejével imádkozni 
Vizsgáljuk most meg, hogyan imádkoztak az elsı keresztények. Mi volt az a 

különleges erı, ami megnyilvánult imáikban. Fontos, hogy az imát megfelelı lelkülettel 
végezzük, mert ekkor kapjuk meg a Szentlélek erejét. Az Apostolok Cselekedeteiben két 
szakasz vonatkozik erre. 

Az elsı történet, amikor Péter és János a Nagytanács elé kerül-tek, és ott börtönnel 
fenyegették ıket, (ApCsel 4,1) azután mégis megszabadultak. Péter és János elmentek a 
testvérekhez, és azok hálát adtak Istennek. (ApCsel 4,23) Dicsıítették az Urat. Hálát ad-tak 
megmenekülésükért. Tudták, hogy a Nagytanács halálra is ítél-hette volna ıket, de mégse 
tette, mert az Úr különös kegyelme volt velük. Imájukban azt kérték, hogy az Úr nyújtsa ki 
kezét, hogy cso-dák és hatalmas jelek történjenek az İ szolgái által. Ezután meg-rendült  a 
hely, ahol voltak, és kiáradt a Szentlélek. Ha az imádság hitbıl fakad, és az imádkozók 
átélik Isten jelenlétét, akkor ott kü-lönleges erı nyilvánulhat meg. 

A másik történet pedig arról szól, amikor Pált és Szilást börtönbe zárták. (ApCsel 
16,15) Egész napi fáradozásuk után este 10 óra körül kerültek fogságba. Súlyos 
büntetésben részesültek, kezüket és lábukat kalodába zárták. Ez rendkívül kényelmetlen, és 
fájdalmas büntetés volt. İk azonban ahelyett, hogy elkeseredtek volna, el-kezdték 
zsoltárokkal dicsıíteni Istent. Olyan tőzzel és olyan nagy örömmel, hogy erre az Isten-
dicséretre válaszul megrendült a bör-tön épülete. Kipattantak az ajtók. A börtönır meg 
akarta ölni ma-gát, mert azt gondolta, hogy minden rab el fog menekülni. De Pál 
megnyugtatta, hogy senki sem szökött meg, és ami történt az az Úr által történt. Pál 
igehirdetésére a börtönır megtért és megkeresztel-kedett egész családjával együtt. 

Itt is az történt, hogy a tanítványok olyan hittel és tőzzel imád-koztak, hogy 
mindenki számára megtapasztalhatóvá vált Isten ereje imájuk által. Ha az Úr jelenlétében 
vagyunk, és az İ akaratát tesz-szük, akkor kinyilvánul Isten ereje. Imánk hatására le tud 
szállni az Úr tüze. Meg tudja változtatni az emberi szíveket, és a legnehezebb 
körülményeket. 

A Szőzanya a Szentlélek ereje által fogadta be az Úr Jézust, és így indult el az İ új 
élete. Ettıl kezdve Mária különleges módon élte meg Isten jelenlétét. Ez állandó imára 
ösztönözte.  

Ugyanúgy a mi életük is a Szentlélek erejében és a Szentlélek tü-zében tud 
újjászületni és megerısödni. 

A Szentlélek erejében imádkozni azt jelenti, hogy Isten jelenlétét tudatosítva, az İ 
akarata szerint, bizalomteli szívvel imádkozunk. Hisszük, hogy amit Isten akar, az meg fog 
valósulni, ezért már elı-re hálát is adhatunk, ahogy Jézus tette Lázár feltámasztásánál. 

 
 

(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Forrás: http://emmausz.hu/konyvek.htm) 
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Egyházközségi hírek: 

 

Plébánosunkat, Liszkai Tamást, a következı 
telefonszámokon lehet elérni: 

06-30-359-1050, 273-260. 
Miserend: kedd-szombat: 18.00 
 vasárnap: 9.00 és 18.00 
A plébánia ügyfélfogadási rendje: 

Kedd - Péntek: 900 – 1200 –ig. 
A plébánia weboldala: 
 www.plebaniahivatal.roszkenet.hu 

 
Hétfınként a Rózsafüzér Társulat szeretettel vár mindenkit 

17 órakor kezdıdı rózsafüzér-imádságára, a templomba. 
Májusban az esti szentmiséket követıen a Loretói litániát 

imádkozzuk. 
Idén az elsıáldozás idıpontja egyházközségünkben: 

május 13., vasárnap, 9 óra; 
A bérmálás idıpontja: 

május 20., vasárnap, 18 óra. 
 
A házszenteléseket a Dózsa, Szekfő, Ságvári, Táncsics és a 

Petıfi utca házaiban folytatjuk. Akikhez nem sikerül bejutni, vagy 
megbeszélt idıpontra kérik a házszentelést, igényüket jelezzék a 
plébániahivatalban személyesen, vagy a plébánia 
mobiltelefonszámán (30/359-1050) hívás ill. sms útján, vagy a 
roszkeplebania@citromail.hu e-mail-címen. 

 
Hittanos kirándulást szervezünk június 2-án, szombaton 

Pannonhalmára, valamint a Majk-pusztai kamalduli monostorba 
hittanos gyerekek és fiatalok, szüleik, továbbá minden érdeklıdı 
részére. 

A részvételi díj 6.500.- Ft/fı, mely tartalmazza az utazás 
teljes költségét különjáratú, légkondicionált autóbusszal, és az 
idegenvezetés díját. 

 ––––>>> 
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Egyházközségi hírek: 
––––>>> 

A belépık összesen egy diák számára kb. 1000 Ft 
pluszköltséget jelentenek. Az úti-élelmiszercsomagról minden utas 
számára a plébánia gondoskodik, továbbá azon gyerekek esetében, 
ahol a szülık anyagi helyzetükbıl adódóan nem tudják kifizetni a 
teljes összeget, a plébánia Karitász-csoportja átvállalja a 
költségek egy részét. Ez esetben a kérelmeket a Karitász-csoport 
munkatársainál, ill. a hitoktatóknál kell jelezni. Jelentkezni lehet a 
plébániahivatalban, a sekrestyében, ill. személyesen a 
hitoktatóknál. 

 
Plébániánk zarándokutat szervez Kárpátaljára 2012. június 

25. és 28. között. A jelentısebb történelmi helyszínek mellett 
az úti célok között található a kígyósi könnyezı kereszt, 
Kárpátalja egyik legújabb és mára tömegeket vonzó kegyhelye, 
valamint ennek az útnak a keretében visszük el az Erzsébet-napon 
győjtött magyar nyelvő könyveket is a nagydobronyi árvaházba. 

A részvételi díj: 29.500 Ft/fı. A csoport vezetıje Mihály 
Illés, a szegedi Tourinform nyugalmazott irodavezetıje és Liszkai 
Tamás, plébános. Jelentkezni lehet a plébánián vagy a 
sekrestyében. 

 

Sok szeretettel köszöntünk Sok szeretettel köszöntünk Sok szeretettel köszöntünk Sok szeretettel köszöntünk 
minden édesanyátminden édesanyátminden édesanyátminden édesanyát    
és nagymamát,és nagymamát,és nagymamát,és nagymamát,    

anyáknapja alkalmából.anyáknapja alkalmából.anyáknapja alkalmából.anyáknapja alkalmából.    
 

Szerkesztôség. 
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lllllllleeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeelllllllleeeeeeeessssssssllllllllááááááááddddddddáááááááábbbbbbbbóóóóóóóóllllllll   
 

 

Két csizmás ember jött az országúton. Szemben velük csukott autó 
közeledett száguldva és arcukba verte a port. Félreálltak, de az egyikük 
elkáromkodta magát. A másik kiköpött, amikor mondta: 

- Bár törné ki a nyakát! 
- Jó is az uraknak! Autón repülnek, mi megkutyagolunk. 
- Mulatni járnak, és mi dolgozunk. 
- Biztos annyi a pénze, hogy nem fér a zsebébe, azért nem jó neki már a 

gızmozdony sem. 
- A gyalogjáró szegény embereknek meg csak a port verik az arcukba. 
Így beszélgetett a két gyalogos, aki, ha akart volna, szintén beülhetett 

volna a száguldó kocsiba, mert csak úgy feszült bugyellárisuk a bankótól. 
Mind a kettınek volt háza, földje, szılleje, – most is a bor áráért voltak a 
városban. 

Azalatt az autón száguldó úr szívszorongva gondolt arra, mibıl fogja 
kifizetni az orvosi költségeket. Mert tanárhoz vitte be kisfiát, aki hirtelen lett 
rosszul. Az aggódó apa vitte gyermekét repülı kocsin, hogy késın ne érjen s 
közben azon gondolkozott, kitıl kérjen kölcsön, mert drága lesz az autó, a 
tanár, a patika, ı pedig csak szegény tanárember. 

Kisfiát magához ölelve, gondterhelten süppedt az ülésbe, amíg ıt, mint 
jódolgától bırében nem férı urat szidta a két gazdag birtokos… 

Tanuljunk ebbıl, s ne mondjunk ítéletet, mert senki sem lát bele a 
másik életébe! 

* 
Egy hölgy jajdult fel a villamosban, amikor lábára lépett a szaladó 

kocsiba felugró munkásember. 
- Miért nem lökik le az ilyen durva embert a kocsiról? – szólt 

felháborodva az elegáns nı. 
A munkás odafordult sötét, villámokat szóró tekintettel s valami 

gorombaságot mondott. 
- Ledobatom a kalauzzal! – perelt a hölgy, amire a munkás ráordított: 
- Csak próbálja meg, magát dobom le! 
Egy utas meghúzta a csengıt, a kalauz odajött és az ordító munkást le 

akarta szállítani, mivel szabálytalanul a rohanó kocsira ugrott fel s még 
ráadásul gorombáskodik. A munkás neki akart menni a kalauznak, de az 

Az életbıl 
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utasok lefogták és rendırt hívtak, mire a goromba ember leugrott a kocsiról 
és eltünt. 

Ezzel vége volt a zavarnak, a kocsi továbbment és az utasok 
megjegyezték: 

- Ez is egy vad szocialista volt! 
- Több annál, anarchista! 
- Az ilyen vad alak gyilkolni is képes. 
Azalatt a „vad alak” futott egy másik kocsi után és arra is futtában 

ugrott fel. Sietett, – nagyon sietett… Munkanélküli volt már hetek óta és az 
élet gondját csak az áldott felesége és bájos kisleánya enyhítette. Csendes, 
jóember volt, szerette a családját nagyon. Három napja betegen fekszik a 
felesége, azóta még bolondabbul szalad munka után, de hiába. Reggelre az 
asszony betegsége súlyosra fordult. A szerencsétlen ember futott a kerületi 
orvoshoz, otthagyva asszonyt, s gyereket és fájó lelkében egymást kergették 
a rémlépek: nyomor – nincs kenyér – meghal az áldott asszony – árván 
marad a kisleány egy munkanélküli, tehetetlen apa oldalán… 

Lelkében ezekkel a rémképekkel ugrott fel a villamosra, amikor 
gorombáskodni kezdtek vele. Sohase volt veszekedı, se goromba. Nem volt 
se szocialista, se anarchista. Csak egy szerencsétlen ember, akinek háborgott 
a lelke, vadul fájt a szíve, és aki verekedni tudott volna azért, le ne szállítsák 
a villamosról, nehogy lekésse a kerületi orvost, akit már nagyon vár halódó 
felesége… 

* 
Az újrákosi halottasházból szomorú kis menet indul. 
Szegény özvegy, két pici gyerekkel a legszegényebb koporsó után. 
Az útmentén páran nézik, és megjegyzést tesznek: 
- No, szegény asszony, ez is a kenyéradóját temeti. 
- Pedig két pici gyereke van. 
- Miért is veszi el az Isten az ilyen szegény asszony egyetlen támaszát?! 
A kisgyermekek bámészkodnak, az asszonyka csendesen sír. Siratja a 

férjét, pedig rossz ember volt. Részeges és goromba. Mindent elivott, még az 
asszonyka keresetét is elverte. Otthon nyomorúság volt és a gyerekek elıtt 
állandó rossz példa. Pedig az asszonyka elmehetett volna szakácsnénak egy 
intézetbe gyerekestıl, csak a férje miatt nem mehetett, mert részeg ember 
sehol sem kellett. 

Isten elrendezte. Az özvegy elfoglalhatja a helyét, és a gyerekek is jó 
kezekben kerülnek. 

Tanuljunk hát ebbıl is, és ne mondjunk ítéletet a Gondviselés 
intézkedéseire sem, mert senki sem lát bele az Isten titkaiba! 

 
(Összegyőjtötte: Kiss Gábor) 
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HHHHHHHHÚÚÚÚÚÚÚÚSSSSSSSSVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTIIIIIIII        IIIIIIIIMMMMMMMMÁÁÁÁÁÁÁÁDDDDDDDDSSSSSSSSÁÁÁÁÁÁÁÁGGGGGGGG        
  

UUrruunnkk,,  JJéézzuuss  KKrriisszzttuuss,,  

ttee  aa  hhaallááll  ssööttééttssééggéébbee  eellkküüllddtteedd  vviilláággoossssáággooddaatt..  

AA  lleeggmmééllyyeebbbb  mmaaggáánnyy  öörrvvéénnyyéébbeenn  

mmoosstt  ééss  mmiinnddeennkkoorr  

sszzeerreetteetteedd  eellrreejjtteetttt  hhaattaallmmaa  llaakkiikk,,  

ss  ttiittkkaaiidd  kköözzeeppeettttee  

aa  mmeeggvváállttoottttaakk  aalllleelluujjáájjáátt  éénneekkeellhheettjjüükk..  

AAdddd  mmeegg  nneekküünnkk  aa  hhiitt  aalláázzaattooss  eeggyysszzeerrûûssééggéétt,,  

mmeellyy  nneemm  hhaaggyy  ttéévveellyyeeggnnii  mmiinnkkeett,,  

ss  hhaa  aa  ssööttééttsséégg  ééss  aazz  eellhhaaggyyaattoottttssáágg  óórrááiibbaa  hhíívvsszz,,  

aammiikkoorr  mmiinnddeenn  bbiizzoonnyyttaallaannnnaakk  llááttsszziikk,,  

aaddjj  aabbbbaann  aazz  iiddôôbbeenn  iiss,,  

aammiikkoorr  üüggyyeedd  hhaalláállkküüzzddeellmmeett  vvíívv,,  

eelleeggeennddôô  fféénnyytt,,  hhooggyy  ttééggeedd  eell  nnee  vveesszzííttssüünnkk,,  

eelleeggeennddôô  fféénnyytt,,  hhooggyy  mmáássookknnaakk  iiss  fféénnyy  lleehheessssüünnkk,,  

aazzookknnaakk,,  aakkiikk  mméégg  jjoobbbbaann  rráásszzoorruullnnaakk  eerrrree..  

HHaadddd  vviilláággííttssoonn  bbee  hhúússvvééttii  öörröömmöödd  ttiittkkaa,,  

mmiinntt  aa  hhaajjnnaallfféénnyy,,  

nnaappjjaaiinnkkbbaa,,  

hhaadddd  lleeggyyüünnkk  iiggaazzáánn  hhúússvvééttii  eemmbbeerreekk  

aa  ttöörrttéénneelleemm  nnaaggyysszzoommbbaattjjaaiinn..  

AAdddd,,  hhooggyy  aa  vviilláággooss  ééss  aa  ssööttéétt  nnaappookkbbaann  eeggyyaarráánntt,,  

aa  mmaaii  iiddôôkkbbeenn  iiss,,  

vviiddáámmaann  jjáárrjjuukk  uuttuunnkkaatt,,  

eelljjöövveennddôô  ddiiccssôôssééggeedd  ffeelléé..  

ÁÁmmeenn..  
XVI. Benedek pápa
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Muffin (tojásmentes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Elkészítés: 
 

 

A szilárd alapanyagokat egy mély keverıtálban összekeverjük. A közepébe az 

ujjunkkal „fészket” készítünk és a felolvasztott margarint belecsurgatjuk. Fakanál 

segítségével összedolgozzuk és annyi vizet adunk hozzá, hogy könnyen keverhetı 

tésztát kapjunk. Ügyeljünk rá, hogy a tészta ne legyen folyós. 

Kivajazzuk a muffintepsit és a tésztát belekanalazzuk úgy, hogy a forma 2/3 

részéig legyen a tészta (ha van muffinpapírunk, nem kell vajazni a formát). Ekkor 

ízesíthetjük a muffinunkat tetszés szerint gyümölccsel, csokoládéval, magvakkal, 

vagy kandírozott gyümölcsökkel. 

Elımelegített sütıben, közepes tőznél kb. 20 percig sütjük a tésztát, de a sütı 

ajtaját ezalatt nem nyitjuk ki. 

20 perc után tőpróbával ellenırizzük, hogy a belseje is jól átsült-e (akkor jó, 

ha nem ragad a tészta a tőre). 

Rácsra tesszük a muffinokat és ott hagyjuk kihőlni. 

 

Tipp: a gyümölcsöt, csokoládét, magvakat, kandírozott gyümölcsöket… bele 

lehet keverni a tésztába is. 
 

Ünnepi kipróbált receptek 

Jó étvágyat! 
 

Hozzávalók): 
 

• 25 dkg liszt 
• 15 dkg cukor 
• 1 cs vaníliás cukor 
• 1 cs sütıpor 
• 1/2 Rama vagy Liga 
• víz (meggylé, befıttlé…) 

A kép csak illusztráció. 
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Április 30. SZENT MARIÁN és JAKAB vértanúkSZENT MARIÁN és JAKAB vértanúkSZENT MARIÁN és JAKAB vértanúkSZENT MARIÁN és JAKAB vértanúk    
 
 
+Lambaesis, valószínőleg 259. (vagy 262) május 6. 
Szent Ciprián karthágói püspök munkatársai voltak. Mariánt mint lektort szentelték 

fel, Jakab Karthágó sok diákonusának egyike volt. Mindkettıjüket ugyanaz az apostoli 
szellem hevítette, mint a püspöküket, aki megelızte ıket a vértanúságban. Püspökük 
megbízásából hirdették az Evangéliumot Karthágó távolabbi környékén. Hogy egy 
diákonus és egy lektor a hit hírnökeként tevékenykedett, ma szokatlanul hangzik 
számunkra. A 3. évszázadban azonban a diákonus és a lektor hivatalának még egyaránt 
létfontosságú jelentısége volt az Egyházban. A diákonus mint püspökének közvetlen 
segítıje nemcsak az istentisztelet alkalmával tevékenykedett, hanem a közösség lelki 
gondozásában is részt vett: szolgált a betegeknek, szegényeknek és rászorulóknak. 
Elevenen tartotta az emberi kapcsolatot a hívık és a püspök között. „A püspök fülének, 
ajkának, szívének és lelkének” kellett lennie, amint ez kifejezésre jut a legrégibb egyházi 
rendelkezésekben (Didaszkalia 48). 

Ciprián püspök mindenfelé diákonusokat állított, új és szokatlan feladatokkal bízta 
meg ıket. Így történt, hogy Jakabot és Marián lektort vándor lelkipásztorként és 
hithirdetıként küldte ki, hogy terjesszék Krisztus evangéliumát Numídia pogány 
lakossága körében. 

A két vándorapostol tevékenysége nagyon veszélyessé vált, amikor Valerianus 
császár 257. évi ediktumával halálbüntetés terhe alatt megtiltotta a keresztények 
istentisztelet céljából történı összejövetelét. 258-ban a keresztények hajthatatlansága miatt 
kibocsátotta második ediktumát is, amelyben elrendelte a parancsainak ellenszegülı 
püspökök, papok és diákonusok kivégzését. Numídiában és Egyiptomban dühödt 
üldözés kezdıdött. A két klerikust Numídia régi fıvárosa, Cirta közelében érte utol a 
sorsa. Az ottani pogány népesség nagyrészt római veteránokból állott, akik különösen 
ellenségesek voltak az állam- és császárellenesnek vélt keresztényekkel szemben. A 
tartomány hasonlóképpen gondolkodó kormányzója teljes szigorával igyekezett 
végrehajtani a császári rendelkezéseket. Számos letartóztatásra került sor, s ezekben 
buzgón közremőködött a felizgatott lakosság. Marián és Jakab az elıváros egy kis 
fogadójában talált menedéket. Akkoriban hozatták vissza a számőzetésbıl többek között 
Szent Agapiust és Secundinust, a két hitvalló püspököt, hogy azután újból elítéljék ıket, s 
az ırség ugyanabba a fogadóba vitte ıket, amelyben a két hithirdetı is lakott. A 
klerikusok és kísérıik nagyon megörültek ennek a találkozásnak, és tisztelettel 
köszöntötték a szent hitvallókat. Több napon át volt lehetıségük a beszélgetésre. Az 
ırködı katonák két foglyuknak Cirtába történt szállítása alkalmával jelentést tehettek 
ezekrıl a beszélgetésekrıl, mert két nappal a püspökök továbbutazása után zabolátlan 
néptömeg kíséretében megjelent a fogadó elıtt egy nagy rendırcsoport. Valamennyi ott 
lakó utast a csıcselék helyeslése közben rövid úton elvezették. Útközben Marián és Jakab 

Kalendárium 
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nem tudott lemondani arról, hogy ne szóljon a velük együtt letartóztatottakhoz, és 
bátorságot ne öntsön beléjük. Ily módon elárulták, hogy keresztények. Kihallgatták, majd 
bátor hitvallásuk után börtönbe vetették ıket. 

A fogságban a két klerikust a legkeményebb kínzásoknak vetették alá. Jakab bátor 
lélekkel megvallotta, hogy nemcsak keresztény, hanem diákonus is. Mariánt különösen 
keményen megkínozták, mert az igazsághoz ragaszkodva nem ismerte el, hogy diákonus, 
hanem lektornak vallotta magát, aminthogy az is volt. Hüvelykujjánál fogva 
felfüggesztették, így ránehezedett testének egész súlya; a kín fokozására a hóhér nehéz 
súlyokat is rakott a lábára. Ezután ismét bebörtönözték ıket. Piszkos zárkájukban még 
további testvérekre találtak. 

A rémes bántalmazásokat követı éjszakán Isten Mariánt „az üdvösségre irányuló 
bizalmának megerısítése végett” üdítı álommal ajándékozta meg. Felébredve elbeszélte 
fogolytársainak, hogy mit látott: bírói tanács elé vezették, és íme, a bírák egyike a vértanú 
Ciprián püspök volt. Mosolyogva szólította fel a szent püspök egykori lektorát: „Jöjj! Ülj 
mellém!” Így hát bíróvá emelkedett. A bírósági eljárás befejeztével együttesen 
továbbmentek és egy paradicsomi tájra kerültek. Ott Ciprián egy ragyogóan tiszta forrás 
által táplált kútból vizet merített és inni adott Mariánnak. Ez kellemes érzéssel vette 
magához a drága italt, és ezekkel a szavakkal: „Istennek legyen hála!” -- felébredt. 

Jakab is visszaemlékezett a börtönben arra, hogy régebben, amikor még úton 
voltak, útközben álomlátás jelentette be neki vértanúságát. Látta, amint Krisztus neki és 
Mariánnak is bíborövet dobott az ölébe ezekkel a szavakkal: „Kövessetek azonnal!” 
Annak a jele volt ez, hogy Mariánt és Jakabot Krisztus katonáinak sorába hívja, az volt 
ugyanis a szokás, hogy a katonákat az öv átadásával öltöztették be. 

Néhány nap múlva a két klerikust még egyszer elıvezették kihallgatásra Cirta 
községi tanácsa elé, azután a hajthatatlan magatartásukról szóló jegyzıkönyvvel együtt a 
helytartóhoz küldték ıket a közel fekvı római helyırségi városba, Lambaesisbe. A 
helytartó halálra ítélte Mariánt és Jakabot. Még hosszú ideig kellett azonban a börtönben 
várakozniok az ítélet végrehajtására az elítélt keresztények nagy száma miatt. Számos 
világi is volt a halálraítéltek között. A helytartó elkülönítette ıket az egyháziaktól abban a 
hiábavaló reménységben, hogy ha nem lesz mellettük lelki vezetı, gyengékké válnak és 
visszavonják hitvallásukat. Elıször a világiakat végezték ki. Így adódott hát, hogy 
Mariánnak és Jakabnak s velük együtt még más egyháziaknak is a várakozás súlyos idejét 
kellett kiállniok. 

A kivégzés helye egy szők folyóvölgy volt. A számos elítéltet a hóhér hosszú 
sorokba állította a folyó partján, kardjával egymás után lekaszabolta, és a folyóba taszította 
ıket. 

Cirtában csakhamar virágzó keresztény közösség jött létre, ahol mindkét vértanú 
emlékezete elevenen fennmaradt. Karthágóban a haláluk napján, Rómában április 30-án 
volt az ünnepük. 

 
 (Összeállította: Kiss Gábor) 
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MMMM    
Egy férfi vacsorázni viszi újdonsült barátnıjét. A második pohár bor után rátör 

az ıszinteségi roham: 
– Be kell vallanom valamit, drágám. 
– Mit? 
– Nıs vagyok, és két gyermekem van. 
– Ejnye, de rám ijesztettél! Már azt hittem, hogy a BMW nem a tiéd. 

MMMM    
Pistike és az apja hazaérnek a közös horgászás után, a gyerek zokogva 

megy az anyjához. 
- Mi történt, kisfiam? - kérdezi az anya. 
- Fogtunk apával egy hatalmas pontyot, és amikor megpróbáltam kihúzni, 

elszakadt a damil és elúszott a hal. 
- Semmi baj, Pistike, egy ilyen nagy fiú nem sír ezért, hanem inkább 

legyint és nevet egy nagyot. 
- Hát ez az, pont azt csináltam! 

MMMM    
Két virág beszélget. Egyik kérdezi a másiktól: 
- Szeretsz? 
- Szeretlek! 
- Akkor szóljunk a méhecskének! 

MMMM    
Egyszer csak így szól az úr a föld lakóihoz: 
- Sok a földön a bőn, ezért egy hét múlva vizet árasztok az egész 

földre, nem lesz hova menekülnötök! 
Az amerikai elnök így szól a lakossághoz: 
- Felejtsétek el az adósságokat és hiteleket, éljetek, amilyen jól csak 

tudtok! 
Az orosz elnök is szól: 
- Elvtársak! A raktárakat és üzleteket törjétek fel, vegyetek el 

mindent, amit csak akartok! Egyetek, igyatok, amíg csak tudtok! 
Végül a rabbi is a zsidókhoz fordul: 
- Jól figyeljetek! Egy hetünk van, hogy megtanuljunk lélegezni a víz 

alatt! 

MMMM    
.- Drágám, már évek óta nem voltunk nyaralni. Miért nem veszel ki 

végre két hét szabadságot? 
- Nem akarok olyan sokat távol lenni a munkahelyemrıl. 
- Miért? Nélküled nem boldogulnának? 
- De, igen, és nem akarom, hogy erre rájöjjenek. 

Viccek:Viccek:Viccek:Viccek:    
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"Akik az Úrban bíznak, új 
erıre kapnak." 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A rejtvényre adott megfejtéseiket minden hónap 28-ig várjuk. 

Leadhatók a sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı 
fillérek” perselybe vagy Interneten. A nyeremények kiválaszthatók és 
átvehetık a sekrestyében. 

Elızı rejtvényünkre sajnos egyetlen helyes megfejtés sem érkezett: 

    

A márciusi rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Te hálátlan, nem látod, hogy egész éjjel miattad táncoltam.” 
 

 
CSODATÉVİ  

A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor, Tóth Zoltán 

Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert 
Lektorálta: Liszkai Tamás plébános 
E-mail: csodatevo@citromail.hu 

 

Rejtvények!!! 

AGG, 
AAGÓNIA, 
ANTIK, 
DIADALMAS, 
DÓRA, ELEK, 
HARSÁNY, 
INEZ, 
INGOVÁNY, 
JÁROM, 
KALANDOR, 
KİKERITÉS, 
KÖTÉLHÁG-
CSÓ, LIDÉRC, 
REZEG, 
SORAKOZIK, 
SZÉLE, 
TÁPLÁL, 
ZSIRÁF 

Az itt felsorolt szavak függılegesen, 
vízszintesen és átlósan olvashatóak az ábrában. A 
megmaradt szavakból egy szentírási idézet 
állítható össze! 


