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SZENT IRÉNEUSZ

Bizalommal tekintek rád,
erıs pártfogóm, Szent Antal!
Lásd meg szükségemet és segíts engem,
a te tisztelıdet, szorongatott helyzetemben.
Bízom benned, mert tudom, hogy te
mindig meghallgatod a hozzád fordulókat.
De mindenekelıtt kérd Istentıl
bőneim bocsánatát, mert azok miatt
elfordult tılem az Úr.
Ígérem, hogy kérésem teljesítéséig is
elkerülök minden bőnt.
Légy segítségemre és hallgass meg engem.

11. old.
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Viccek:
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Miseszándékok
Június (az esti szentmisék idıpontja 18 h)
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Szombat
Vasárnap

11.
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13.

Hétfı
Kedd
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14.
15.

Csütörtök
Péntek

16.
17.

Szombat
Vasárnap

18.
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20.
21.
22.
23.
24.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

25.
26.
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28.
29.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

30.

Szombat

9h: Rózsafüzér Társulat élı és
elhunyt tagjai
este:

9h: Ábrahám Antal
este:
Papdi Pál és Hegyesi Ilona

Szekeres István
9h: id. Bata András, Bata
Andrásné, Tóth Julianna, Nagy
Irén Ilona, Bata Csaba
este:

Horváth Károly
9h: Nagy Szilveszter, Szőcs Etelka
este:
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Szentek és
ünnepeink
Szent Jusztinusz
Szent Marcellinusz pp
Szentháromság vasárnap
Lwanga Szent Károly
Szent Quirinusz-Kerény,
Caracciolo Szent Ferenc
Szent Bonifác
Szent Norbert
Szent Róbert
Szent Medárd
Szent Efrém
Úrnapja
Szent Margit
Szent Barnabás apostol
Szent Adelaida
Páduai Szent Antal
Szent Vazul
Jézus Szent Szíve
Árpádházi Szent Jolán
Szent Jusztina
Évközi 11. vasárnap
Szent Adolf

Szent Arnold
Szent Romuáld apát,
Szent Raffael
Gonzága Szent Alajos
Mórus Szent Tamás
Oignes-i Szent Mária szőz
Keresztelı Szent János
születése
Szent Vilmos
Alexandriai Szent Ciril
Szent László király
Szent Iréneusz
Szent Péter és Szent Pál
apostolok ünnepe
A római egyház elsı szent
vértanúi
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IMAISKOLA

10. A kevélység bezárja a szívet Isten elıtt
Az 1Péter 5,5-ben azt olvashatjuk, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az
alázatosaknak viszont kegyelmet ad. Isten azért vár el tılünk bőnbánó lelkületet, hogy be
tudjuk fogadni az İ teremtı szeretetét. Ha kevélyek vagyunk, nem tud megközelíteni
minket, mert a kevélység bezárja szívünk ajtaját. Az alázat éppen ellenkezıleg, kinyitja azt.
A kevélység elıtt megáll Isten kegyelme, az alázatnál viszont belép, és újjáteremt.
Tudjuk, hogy a Sátán, bukása elıtt fıangyal volt. Egy kis fantáziával azt is lehetne
mondani, hogy ı volt a dicsıítés vezetıje a mennyországban. İ koordinálta az angyalokat,
hogyan és miért imádkozzanak. Állandóan dicsıítették az Urat.
Amikor kevélysége miatt elbukott, attól kezdve utálta az imát, mert tudta, hogy ı
már soha nem szerezheti vissza Isten barátságát. Ezért győlöli az imádkozó embereket.
Féltékeny az emberre, mert az ember még bejuthat a mennyországba, ı viszont már soha.
Ezért mindent megtesz a gonoszlélek, hogy eltávolítson minket az imától. A legrafináltabb
kísértéseket is megpróbálja annak érdekében, hogy ne imádkozzunk, vagy rosszul
imádkozzunk. Lustaságot ébreszt bennünk. Bizalmatlanságra késztet Istennel szemben,
hogy ne vágyakozzunk a Vele való közösségre.

11. Kísértések az imával szemben
Az imánál mindig harcolni kell a kísértések ellen. A kísértések ravasz módon törnek
ránk. Hivatkoznak a kötelességre, a mindennapi munkára, a tennivalókra. Ezek jónak
látszanak. Egészen addig, amíg meg nem látjuk, hogy mögötte ott van a gonoszlélek.
Harcolni kell a gonosz ellen!
Amikor az elsı Pünkösdkor a Szentlélek kiáradt, az apostolok erıben részesültek.
Megújultak fizikailag is és lelkileg is. Fáradhatatlanul dolgoztak, és hirdették az
evangéliumot. Ez nincs részletesen leírva a Szentírásban, de elgondolkodhatunk azon, hogy
milyen nagy lelki munka lehetett háromezer megtérttel személyesen foglalkozni! (ApCsel
2,41) És ez csak a férfiak száma! Hogyha a családjukat is hozzászámoljuk, feleséget,
gyerekeket, akkor ez néhány hét alatt legalább húszezer ember megtérését jelentette.
Ezekkel az emberekkel beszélni kellett. Gyógyítani ıket, imádkozni értük, melléjük állni.
Kész csoda, hogy az apostolok nem roppantak össze. Ehelyett azt látjuk, hogy egyre
derősebbek lettek. Örömmel fogadták a megpróbáltatásokat, hogy Jézusért szenvedhetnek.
Ez azt mutatja, hogy fizikailag és lelkileg óriási erıt kaptak. Fáradhatatlanul dolgoztak. E
mögött az imádság állt. Minden nap megjelentek a templomban, és házanként végezték a
kenyértörést. Elmentek a templomba, és imádkoztak otthon is közösségben. Szolgálatuk
hátterében állandó imádság volt. Mindez rámutat arra, hogy milyen nagy erıforrás
számunkra az ima.
Pál apostol (1Kor 1,2) azt írja: „Nem a világ lelkét kaptátok, hanem Isten lelkét,
hogy megismerjük mindazokat, amiket nekünk ajándékozott.” Ez azt jelenti, hogy a világ
lelke bezárja lelkünket Isten elıtt. A világ lelke képtelen befogadni Isten ajándékait, mert a
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testi élvezetekre törekszik és az anyagi dolgokat bálványozza. De mi Isten Lelkét kaptuk,
és általa felismerhetjük Isten ajándékait, és az İ szeretetét.

12. Az ima jelentısége
Az ima jelentıségét mutatja az a tény is, hogy a Pünkösd elıtti kilenc napig tartó
imádság hozta létre azt a lelkületet, amelyben alkalmasak lettek az apostolok és a
tanítványok a Szentlélek befogadására. A világ legnagyobb csodája, hogy Jézus
kereszthalála után a Szentlélek leszállt az emberek szívébe. Ez az imádság gyümölcse volt.
Azóta minden igazi imádság gyümölcse ez, hogy a Szentlélek ereje betölti szívünket az
imádság alatt. Az ısegyházban minden adomány az imádság tüzében született. Bármilyen
karizmáról beszélünk, mindig imádság állt mögötte. Imádkoztak, és Isten kiosztotta
adományait, hogy mindenki a Szentlélek adományával szolgáljon a közösségnek.
Az orvostudomány mindent megtesz azért, hogy az embereket gyógyítsa. Sokféle
gyógyszert feltaláltak, de még mindig sok betegség van, amivel nem tudnak mit kezdeni.
Az orvosok is egyetértenek azzal, hogy a betegségek nagy része belsı feszültségekbıl,
szorongásokból, félelmekbıl, és a stresszbıl fakad.
Ha ezt tudjuk, akkor erre van megoldása az Úr Jézusnak. Ajánlja nekünk az
imádságot, amivel minden stresszt le lehet gyızni. Meg lehet találni a betegség gyökerét,
és meg lehet szüntetni azt. Elmúlik a stressz a szívünkbıl, ha egész szívvel és odaadással
imádkozunk az Úrhoz.
Pál apostol a Filippi 4,6-ban írja: „Ne aggódjatok semmi miatt. Imádságotokban és
könyörgésetekben tárjátok Isten elé kéréseiteket hálaadásotokkal együtt. Ekkor Isten békéje
meg fogja ırizni a szíveteket.” Pál apostol ezt az orvosságot javasolja minden embernek,
hogy mindenfajta aggodalmaskodás, belsı feszültség, stressz helyzet azáltal oldható fel, ha
megtanulunk igaz szívvel, szeretettel és hittel imádkozni, mert akkor Isten békéje betölti a
szívünket. Arra bátorít minket, hogy merjünk dönteni! Merjük aggodalmainkat rábízni az
Úrra! Bízzuk rá félelmeinket Jézusra! Bízzuk rá jövınket az Atya gondviselésére, és akkor
megszabadulunk félelmeink terhétıl és szorongásainktól.
A békesség elindítja bennünk a gyógyulást. A mai világ azt akarja elhitetni, hogy az
ember mindenre képes.. Nem hajlandó felismerni, hogy az ember, ugyanúgy, mint kétezer
évvel ezelıtt, rászorul Isten kegyelmére. A világ által közvetített pogány szemléletet le kell
vetkızni! Meg kell vallani, hogy nem vagyok elég önmagamnak! Nem tudok megtenni
mindent önmagamtól. Szükségem van Isten kegyelmére! Szükségem van a Szentlélek
erejére és vezetésére! Ha ez a hit, és ez a tudat átjár bennünket, akkor képesek leszünk arra,
hogy a legválságosabb helyzetben is megtaláljuk Istennel a kapcsolatot, és át tudjuk venni
az İ útmutatását és erejét.

Megfontolandó kérdések:
1. Elszánom-e magam arra, hogy az imádság az elsı helyre kerüljön életemben?
2. Kérem-e gyöngeségeim legyızésére az Úr segítségét?
3. Hiszem-e, hogy a Szentlélek az ima által újjá tudja teremteni életemet?
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Napi elmélkedések a Szentírásból
1. nap
„Kiszabadulásuk után övéikhez mentek és hírül vitték, hogy mi mindent mondtak
nekik a fıpapok és a vének. Ennek hallatára azok egy szívvel-lélekkel fölfohászkodtak
Istenhez ezekkel a szavakkal: "Urunk, te alkottad az eget és a földet, meg a tengert s
mindazt ami bennük van. Te így szóltál a Szentlélek által Dávid szolgád ajkával: Miért,
hogy a nemzetek háborognak? Hívságokon a népek miért acsarkodnak? Fölkelnek a
földnek királyai, az Úr ellen s az ı Fölkentje ellen a fejedelmek összetanakodnak. Valóban
e városban egybegyőltek fölkent szent szolgád, Jézus ellen, Heródes és Poncius Pilátus a
pogány nemzetekkel és Izrael népével, hogy végrehajtsák, aminek megtörténtét hathatós
akaratod elhatározta. Most tehát Urunk, tekints fenyegetızésükre, és add meg szolgáidnak,
hogy teljes bizalommal hirdessék igédet. Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások, jelek és
csodák történjenek szent szolgád, Jézus által." Amint így imádkoztak, megrendült a hely,
ahol egybegyőltek. Mindnyájan elteltek Szentlélekkel és bátor bizalommal hirdették az
Isten igéjét.” (ApCsel 4,23-32)
Ebben az imában bátorság van. Péter apostol kiszabadulása után együtt imádkozták
a testvérek. Az imádkozónak eszébe jutott, hogy az Úr hogyan szabadította meg Dávidot,
szorongatott helyzetébıl. Ezt az eseményt alkalmazta a jelen helyzetre. Most is
szorongatottságban vannak, de Isten kiszabadította az apostolokat, akiket egy béna
meggyógyítása, és az evangélium hirdetése miatt fogtak el. Ennek ellenére újabb
gyógyulásokat kértek, hogy a hit terjedjen, és Isten neve megdicsıüljön. – Ma este kérd az
Urat, hogy vegye el félelmeidet, és dicsıítse meg nevét általad.
Ima: Uram, néha egyhangúnak tőnik a plébánia, és a közösség élete. Nincsenek
csodák, nagy események. Pedig Te mindig itt vagy velünk. Ez a legnagyobb csoda. Hálát
adok azért, hogy kiszabadítottál a bajokból, és békét adtál. Hálát adok, hogy szavaimmal és
munkámmal tanúságot tehetek rólad. Tölts el engem Szentlelkeddel. Nyújtsd ki kezedet,
hogy jelek és csodák történjenek, és megújuljon a plébánia élete, és az egész Egyház élete.
Ámen.

2. nap
„Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették ıket. A börtönırnek meghagyták,
hogy gondosan ügyeljen,.... lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilás zsoltárokat
énekelve dicsérték az Istent, a foglyok meg hallgatták ıket. Ekkor hirtelen olyan erıs
földrengés támadt, hogy még a börtön alapfalai is beleremegtek. Az ajtók mind
fölcsapódtak és mindenkirıl leoldódtak a bilincsek.” (Lk 16,15)
A rendszeres imához elengedhetetlen az önfegyelem. Akár jó a hangulatod, akár
nem, akár beteg vagy, akár egészséges, akár fáradt vagy, akár friss – az imát soha nem
szabad elhagyni. Mert az ima maga az élet. Ez biztosítja azt a kapcsolatot, amelybıl erı
fakad.
Ima: Uram, Pál és Szilás fáradságuk, és fájdalmaik ellenére imádkozott. Hitték,
hogy Te jelen vagy a börtönben is. Kérlek segíts, hogy legyızzem a fáradságot, és ne
hivatkozzak örökösen arra, hogy azért nem imádkozom, mert fáradt vagyok. Add nekem
Szentlelked tüzét, hogy erıvel és bizalommal dicsérjelek Téged a fárasztó munka után is.
Az ima az életem forrása, tudom. Ezért nem akarom elhanyagolni soha. Ámen.
(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.
kedd-szombat: 18.00

Miserend:

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.
A házszenteléseket tovább folytatódnak. 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.
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.
Június 9 és 17 között kerül megrendezésre immár ötödik
alkalommal a Páduai Szent Antal Plébániaprogram és egyházi
kulturális hét. A részletes program a következı oldalon tekinthetı
meg.

A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk.
A rendezvényekre a belépés díjtalan! Aki támogatni szeretné a
program sorozatot, az a kihelyezett perselyekben, vagy személyesen
is eljuttathatja adományát.
A mősorváltozás jogát fenntartjuk!
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V. Páduai Szent Antal
Plébániaprogram
és egyházi kulturális hét
RÖSZKE, 2012. JÚNIUS 9-17.
Téma:
Dátum

Események

Petıfi
„Homokháti KÖRZETI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ” a szegedi Katolikus
Sándor
Ifjúsági Alapítvány és a röszkei Páduai Szent Antal Plébánia gyermek-és
ifjúságpasztorációs csoportjának szervezésében egész napos programokkal, Mővelıdési
Ház,
társasjátékokkal, kézmőves foglalkozási lehetıségekkel
délelıtt – Ifjúsági Hittanos Csapatvetélkedı a térség hittanos csoportjai Kartal-ház,
között
délután – játékos programok, ügyességi csapatverseny, kézmőves
foglalkozások, énekpróba, diavetítés, szentmise (benne: „A HIT KAPUJA” c.
plakátpályázat eredményhirdetése)

Június 10.
(vasárnap)
16 óra
Június 12.
(kedd)
18 óra
Június 13.
(szerda)
17 óra
Június 13.
(szerda)
18 óra
Június 14.
(csütörtök)
18 óra
Június 15.
(péntek)
16 óra
Június 16.
(szombat)
19 óra
Június 17.
(vasárnap)
9 óra

Helyszín

templom,
Plébániaudvar

„PÁNRÖSZKEI PIKNIK” – röszkei gyerekek, fiatalok, felnıttek mősora a
plébániakertben, majd szabadtéri szentmise – fellépnek: RÖSZKEI GYERMEK
TÁRSASTÁNC CSOPORT, RÓZSABIMBÓ NÉPTÁNCCSOPORT, RÖSZKEI GYERMEK
NÉPTÁNC
CSOPORT,
PEDAGÓGUS
ÉNEKKAR,
RÖSZKEI
IFJÚSÁGI
ÖNKORMÁNYZAT, RÖSZKEI HITTANOS CSOPORT - vendég: SZATYMAZI IFJÚSÁGI
ÉNEKKAR; a szentmisét bemutatja: Antal Imre, ópusztaszeri plébános

Plébániaudvar

HIT ÉS ISKOLAI OKTATÁS - Németh Luca SSND (igazgatóhelyettes,
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Diákotthon, Szeged) elıadása

Kartal-ház

Ünnepi szentmise és „SZENT ANTAL KENYERE” szertartás
- a röszkei Páduai Szent Antal Plébánia Karitász csoportjának szervezésében

templom

HIT ÉS CSALÁDI NEVELÉS – Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry
Anikó (családterapeuták, Remény Háza Párkapcsolati és Családmőhely, Szeged)
elıadása

Kartal-ház

HIT ÉS LELKI ÉLET – Dr. Kardos Mihály (nyugalmazott plébános, Szeged)
elıadása

Kartal-ház

Punk Mária BOCSKOR BOCS c. gyermekvers-kötetének bemutatója sok-sok
énekkel és játékkal – közremőködnek: Csányi Ildikó, gordonkamővész és
növendékei

templom

FILMKLUB: Lourdes – osztrák-német-francia film – feliratos (2009); rendezte:
Jessica Hausner; fıszereplık: Sylvie Testud, Gilette Barbier, Hubert Kramar

Kartal-ház

BÚCSÚI SZENTMISE
- benne - kitőntetések: a Páduai Szent Antal emlékérem átadása az
Egyházközség érdekében végzett munkáért; hittanos emléklapok és jutalmak
kiosztása - „könyvbemutató”: Páduai Szent Antalnak a Teremtés hat napjáról
mondott prédikációja

templom
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Múltidézés

egy

rejtélyes

levelesládából
Hısies önmegtagadás és szeretet
Franciaországban a Vendée-háborúk idejében történt az alábbi eset:
A Thurée-család várkastélyának felügyelınıje valami Cunneau nevő
asszony volt. Ennek volt egy fia. Húsz egynéhány éves fiatalember volt, de testben
gyenge, sıt egyik lábára sántított is. Katonai szolgálatra ezért nem volt alkalmas. A
fiatalember azonban hazája iránti szeretetbıl hasznossá akarta magát tenni és ezért
a törvényes hadseregnek a felkelıkkel szemben folytatott harcában hírszolgálattal
és parancsok továbbításával vett részt.
Valahogyan rájött a fiatalember foglalkozására az egyik fölkelı. Beállított
hozzájuk és az ifjút anyja szeme láttára agyonlıtte.
Nem sokkal utána a gyilkos valami utálatos, ragadós betegségbe esett, úgy,
hogy mindenki elhagyta, még családja is. A legnagyobb kétségbeesésben
fetrengett ágyán, amidın belépett hozzá Cunneau asszony, akinek fiát alig egy
hónappal elıbb legyilkolta. Elıször megrémült a beteg, hogy bosszúját fogja most
kitölteni rajta a gyászoló anya. Annál nagyobb volt azonban meglepetése, midın
az asszony ápolásához kezdett, szobáját kitakarította, ágyát rendbehozta és enni
adott neki.
Néhány napon keresztül folyt ez így. A beteg azt várta ez alatt az idı alatt,
hogy mikor fogja majd megmérgezni Cunneauné. Ez azonban nap-nap után még
nagyobb szeretettel és figyelemmel volt hozzája.
A beteg aztán már nem bírta tovább. Egyenest megkérdezte ápolóját, hogy
miért nem végez már vele és miért mutat látszólag ilyen nagy jóságot iránta. Az
asszony szemében könnyek győltek és így válaszolt:
– Nem tagadom, rettenetes áldozatba kerül nékem, hogy jó legyek magához,
szeretettel ápoljam, hiszen a fiamnak gyilkosa volt. De Jézusért teszem, ha nehéz
is.
(Összegyőjtötte: Kiss Gábor)
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Felajánló ima Szent Antalhoz
Szent Antal, hő pártfogója mindazoknak,
akik téged szeretnek és tisztelnek,
te tudod, hogy szeretlek és pártfogásodba nagy bizalmat
helyezek.
Mivel nagy gyarlóságom mellett az élet sok veszélyén
szerencsésen átvergıdni alig remélhetek:
tehozzád fordulok és kérem segítségedet.
Hogy annál biztosabban megnyerhessem és védelmed alatt
minden rossztól, de fıképp minden bőntıl
egész életemben megmeneküljek,
megújítom a szeretetnek azt a kötelékét,
amely eddig is hozzád főzött, s a mindenható Isten színe elıtt,
szent ırzıangyalom jelenlétében ünnepélyesen
mindenkorra védıszentemmé és pártfogómmá választalak.
Amennyiben Isten szeretetével nem ellenkezik,
fölajánlom magam szolgálatodra, és ígérem,
hogy egész életemben iparkodom kedvedben járni és
tiszteletedet

imámmal

és

a

te

szent

példád

követésével

elımozdítani.
Fogadj, ó kedves Szent, pártfogásodba és vezérelj engem
Isten dicsıségére és lelkem üdvére.
Kössünk egymással soha meg nem szakadó szövetséget.
Számíts engem ezentúl barátaid közé , és kérjed Istent,
hogy tegyen méltóvá szeretetedre.
Siess segítségemre fıképp halálom óráján,
és védelmez meg a gonosz lélek támadásai ellen,
hogy a kárhozattól megmeneküljek, s veled
és minden szenttel egyetemben Istent örökké áldhassam
és magasztalhassam.

Ámen
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Ünnepi receptek
Páduai padlizsános-sonkás
rakott tészta
Hozzávalók(4 személyre):










Elkészítés:

Fél kg spagetti
3 közepes mérető padlizsán
20 dkg sonka
20 dkg trappista sajt
2 csomag sajtszósz
Fél liter tej
5 dkg bacon szalonna
5 dkg margarin
só, bors

A 3 padlizsánt meghámozzuk, kis
kockákra vágjuk, majd jól megsózzuk.
Állni hagyjuk kb. fél óráig, hogy a
keserő levét kiengedje. Ezután jól
kinyomkodva
egy
kicsi
olajon
megpároljuk. Egy másik serpenyıben 5
dkg
margarinon
a
szalonnát
megpirítjuk, rátesszük a kockára vágott
sonkát, és pár percig összesütjük.
Ráöntjük a padlizsánra a sonkát és a fél liter tejet, majd a 2 csomag sajtszósszal
simára keverjük, 2 percig fızzük. Kiolajozott tepsiben összekeverjük a
tésztával, tetejét sajttal megszórjuk, sütıben kb. fél óráig magas lángon pirosra
sütjük.

*
Szent Antal csemege

Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•

2 pohár tejföl (kicsi)
2 tojás
20 dkg cukor
20 dkg liszt
1 sütıpor
20 dkg kókuszreszelék
• Mazsola

Elkészítés:
A tojásokat a cukorral kikeverjük,
hozzáadjuk a tejfölt, a lisztet, a sütıport
és a kókuszreszeléket. Mindezt simára
keverjük, tepsibe öntjük, tetejére
mazsolát szórunk és elımelegített
sütıben takarékon kb. 40 percig sütjük.
Gyorsan és egyszerően elkészíthetı,
nagyon finom sütemény.

Jó étvágyat!


10

Csodatévı

2012. június

Kalendárium
Június 28.

SZENT IRÉNEUSZ

Szmirna, 115--150 között +Lyon, 202/203. február 28. (?)
Iréneusz az volt, amit görög neve jelent: a békesség embere. A béke a keresztények
számára kezdettıl fogva annak az üdvösségnek a foglalata, amit Krisztus hozott.
Iréneusz egész élete folyamán a béke helyreállítása és megerısítése érdekében dolgozott,
ennek szentelte minden erejét. A békesség szeretete és a békítés képessége nyilvánvalóan
egészen személyes karizmája volt. Az Egyház békéjéért és egységéért folytatott szüntelen
küzdelem tette életét gazdaggá, s állított neki örökké áldott emléket. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy Iréneusz gyönge, „minden áron való békességet” akart. Ellenkezıleg!
Férfias harcot folytatott mindazokkal szemben, akik az Egyház békéjét veszélyeztették
vagy megrendítették. A béke szolgálatában cáfolta korának tévedéseit, és igazi teremtıi
tett gyanánt elsıként hagyott ránk egységes keresztény tanítást. Ezzel a keresztény
teológia elismert megalapítója, és „a katolikus dogmatika atyja” lett.
Iréneusz azon kisázsiai keresztény közösségek egyikébıl származott, amelyekben az
apostolok munkájának emléke különös elevenséggel élt, és hőségesen ápolták is azt.
Születésénél fogva görög volt és keresztény. Ifjúságától kezdve széles körő szellemi
képzésben részesült. Ennek köszönhette a Szentírás és az ıskeresztény irodalom
ismeretén kívül bámulatos olvasottságát a kortárs filozófiában és irodalomban. Ezenkívül
abban a szerencsében volt része, hogy mint serdülı fiatalember az apostol-tanítvány,
Polikárp püspök lábainál ülhetett, s szívébe fogadhatta tanítását, amint késıbb errıl maga
tanúskodott. Polikárp személyisége oly mély benyomást gyakorolt Iréneuszra, hogy még
idıs korában is emlékezett e tiszteletreméltó püspök föllépésének és tevékenységének
minden mozzanatára. Szó szerint idézni tudta Polikárp szavait János apostolról és a Jézus
környezetébe tartozó más férfiakkal való találkozásairól.
Férfikorában Dél-Galliában, Lugdunum (Lyon) városában találjuk Iréneuszt.
Presbitere volt egy kisázsiai kivándorlókból álló egyházközségnek, akik azért telepedtek
ott le, hogy továbbépítsék a római birodalom keleti és nyugati tartományai között már
régen fennálló kereskedelmi kapcsolatokat. Lyon akkoriban fejlıdött Gallia legnépesebb
városává, melyben a keresztények Potheinosz püspökük vezetésével meglehetısen
elszigetelten éltek. A bevándorlóknak Iréneusz az ı testvéri közösségükben készített
maradandó mőködési teret. Hamarosan ki kellett állnia papi munkájának tőzpróbáját is.
177- ben ugyanis Lyon bennszülött lakossága szenvedélyes győlölettel üldözni kezdte a
keresztényeket. Potheinosz püspököt és közösségének több tagját bebörtönözték és
szörnyő módon megkínozták.
Iréneuszra hárult a törıdés a foglyokkal és annak biztosítása, hogy kapcsolatot
tarthassanak egyházközségükkel. Hogy mekkora bizalmat élvezett, kivehetjük a
következıkbıl: Egy napon Potheinosz püspök a többi fogolytársával egyetértésben
Eleutherius pápához küldte ıt követségbe. Az volt a feladata, hogy Krisztus vértanújelölt
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hitvallóinak nevében szelídebb eljárásra bírja a pápát a kisázsiai montanistákkal szemben,
akiknek hibája tulajdonképpen csak szenvedélyes fanatizmusuk volt. Küldetését Iréneusz
sikerrel fejezte be.
Római küldetésének köszönhetı, hogy Iréneusz nem osztozott püspökének és többi
bebörtönzött lyoni testvérének és nıvérének sorsában, kik az ı távolléte alatt
mindannyian vértanúhalált szenvedtek. A nyolcvan éves Potheinosz püspököt nyilvános
kihallgatása alkalmával oly súlyosan bántalmazták, hogy két nappal késıbb meghalt. A
tekintélyes Vettius Epagathus (aki a keresztények védelmére jelentkezett, s azonnal
letartóztatták), Vienne-i Sanctus diákonus, az éppen megkeresztelt Maturus, Alexander
orvos, a hıs Blandina rabszolganı, a tizenöt éves bátor Ponticus, Pergamoni Attalus („aki
mindig oszlopa és támasza volt a testvéreknek”) és a lyoni egyházközség más tagjai,
összesen negyvennyolcan, iszonyú kínzások után az amfiteátrumban haltak meg egy
népünnepély alkalmával.
Amikor Iréneusz visszatért Rómából, elárvult és megfogyatkozott egyházközséget
talált, amely most ıt, „Krisztus szövetségének” általánosan tisztelt és szeretett, buzgó
apostolát választotta püspökévé. Az üldözési hullám közben némileg alábbhagyott, ezért
Iréneusz felelısségteljes hivatalát bizonyos mértékig akadálytalanul láthatta el. A
következı években mégis állandó kísérıje volt a gond és az aggodalom, hogy váratlanul
ismét kitörhet egy letartóztatási hullám.
Püspöki tevékenységérıl kevés hírünk van. Minden jel arra mutat, hogy nem
elégedett meg egyházközségének vezetésével, hanem buzgón fáradozott Gallia további
misszionálásán, s hithirdetıket küldött az ország különbözı részeibe. Addig Dél-Gallia
nehezen hajlott a megtérésre, most egymás után keresztény közösségek támadtak Toursban, Chálons-ban és Autunben, és valószínőleg Besançonban, Dijonban és Langres-ban is
virágozni kezdett a keresztény élet. A lyoni vértanúk vére nyilvánvalóan nem hullott
hiába. Szent magvetés gyanánt ezerszeres termést hozott a gall kereszténységben, amely
Iréneusz püspöksége alatt pompásan felvirágzott.
Mintegy tizennégy évvel az Eleutherius pápához történt küldetése után Iréneusz
még egyszer békekövetként lépett föl a pápa és a kisázsiai egyházközségek közt. Victor
pápa ugyanis a húsvét ideje fölött támadt vitában ki akarta zárni a kisázsiai püspököket
az egyetemes Egyházból, mivel „eretnek módon eltérnek a közösségtıl és az Egyháztól”.
Ekkor Iréneusz „a kormányzása alatt álló gall testvérek nevében'' írást intézett Victor
pápához, melyben tisztelettel és nyomatékosan kérte, hogy ,,ne zárja ki Isten egyházait,
amelyek az ısi, áthagyományozott szokásokhoz ragaszkodnak”, hanem „lépjen föl a
béke, az egység és a szeretet érdekében”. Euszébiosz ezzel kapcsolatban megjegyzi
Egyháztörténetében (V. 24), hogy Iréneusz ezúttal igazi békeszerzıként viselkedett,
méltón a nevéhez. A közvetítı fáradozásait ezúttal is siker koronázta: a vitatkozó felek
véglegesen kibékültek.
A püspök -- felelıssége tudatában -- új feladatra vállalkozott, amikor gall
egyházmegyéjében is megjelentek és nagy károkat okoztak a terjeszkedı gnosztikus
tévtanok. Egy barátja tájékoztatást kért ezekrıl az úgynevezett gnosztikusokról. Ez adott
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alkalmat Iréneusznak, hogy terjedelmes mővet írjon A hamis gnózis leleplezése és
cáfolata (Adversus haereses) címmel. Megcáfolta azt a téves tanítást, hogy az anyag rossz,
és az emberek csak megfelelı megvilágosodás és tudás segítségével nyerhetik el az
üdvösséget. Az üdvösség nem a tanultság következménye, hanem Krisztus követésébıl
születik.
A szeretet tette Iréneuszt az Egyház egységének és békéjének szószólójává. A
püspökök egysége -- akik tanításukban egyöntetően az apostolokra és Krisztusra
visszamenı hagyományra támaszkodnak -- az igehirdetés megbízhatóságának
csalhatatlan jele volt számára. Szinte ujjongva mutat rá, hogy az Egyház ezt az összhangot
„nagy gondossággal ırzi, mintha egyetlen házban lakna, és mintha csak egy szíve, egy
lelke és egy szája volna”.
Iréneusz a keresztény hit egységégének bensı okát is világosan fölismerte
Krisztusban, aki „önmagában mindenkit és mindent egybefoglal”. Krisztus, akiért az
egész teremtés van, velünk „jár az egész üdvösségtörténeten át”, köztünk és bennünk
van, hogy megváltottainak közösségét egyre jobban egybefőzze.
Minden, amit Iréneusz írt, kizárólagosan a keresztény hit oktatásának szolgálatában
állt. Jellemzı rá, hogy nem akart mesteri szónoknak föltőnni, mert semmi mással nem
törıdött, csak a rábízott lelkek üdvösségével. Sajnos egyéb írásaiból csak egyetlen egy
maradt ránk: az apostoli igehirdetés kifejtése, melyben a keresztény jóhír igazságát az
ószövetségi ígéretekkel való belsı összefüggésbıl mutatja ki.
Írásait már életében is mindenfelé olvasták és terjesztették. Az egyházatyák és régi
írók elhalmozták dicséretekkel, s „Nyugat fényességének” nevezték. Mivel tökéletes
igazságszeretetében sohasem mondott többet, mint amit megbízható forrásokból merített,
állításai a mi kritikus korunkban is megállják a helyüket, és megırizték idıszerőségüket
azok számára, akik hitbeli ismereteiket el akarják mélyíteni.
Sajnos semmi pontosat nem tudunk arról, hogyan végezte életét a béke és egység
eme elıharcosa. Egy tiszteletreméltó régi hagyomány szerint vértanúként halt meg
egyházközségével együtt Septimius Severus császár idejében: egy nap császári parancsra
katonák zárták körül a várost, minden keresztényt elfogtak és megöltek. Súlyos
bántalmazások után Iréneuszt is meggyilkolták. Úgy látszik, hogy már Jeromos is tudott
errıl, mert kifejezetten vértanúnak mondja a szent püspököt. Tényszerő adatokat Tours-i
Szent Gergely közöl Iréneusz püspök vértanúhaláláról. Erre a hagyományra alapozva az
Egyház vértanúnak tiszteli és ünnepli Iréneuszt.
A Jeromos-féle martirológium a 202. évben június 28-ra teszi Szent Iréneusz
vértanúságát. A római kalendáriumba 1920-ban vették fel az ünnepét, június 28-ra, de
1960-ban Szent Péter és Pál vigíliája miatt áttették július 3-ra. 1969-ben, mivel a vigília
megszőnt, visszakerült június 28-ra.
Néhány, fıleg a gondolkodására utaló vonást fel tudunk idézni ennek a 2. században
élt teológusnak és békeszerzınek az életébıl, aki megkapta a „katolikus dogmatika atyja”
és a „nyugati egyház fényessége” megtisztelı címet.
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Egy ránk maradt levélrészletben Iréneusz visszaemlékezik ifjúságára, is ezt írja egyik
barátjának: „Láttalak téged, amikor még gyermek voltam, Polikárpnál. Jobban
emlékszem az akkori idıkre, mint arra, ami csak az imént történt. Mert amit az ember
ifjúságában tapasztalt, lelkével növekszik, és megmarad vele egyesülten.”
A Szent Polikárppal való találkozás egész életére rányomta bélyegét. Ezt írja:
„Szavait az Istentıl kapott kegyelem révén akkoriban nagy buzgósággal fogadtam; nem
papírra, hanem a szívembe írtam be azokat.”
Adversus haereses címő munkája elején ezt írja a finom lelkő és igen tanult Iréneusz:
„Nem szoktam hozzá ugyan az íráshoz, és nincs gyakorlatom az írásmővészetben -- a
szeretet mégis hajt engem.”
Azután kifejti, hogy Krisztus megváltó mőve nem a tudomány közvetítésében áll,
amely senkit sem tud boldogítani, hanem kizárólagosan az Üdvözítı önzetlen, szeretı
tettében, halálig menı önfeláldozásában. Iréneusz hangsúlyozza, hogy az Urat ebben kell
követnünk, és hogy „jobb és hasznosabb dolog ıszinte egyszerőségben keveset tudni és a
szeretetben Istenhez közeledni, mint fölhalmozott tudásunkkal magunkat tanultaknak
tartva istenkáromlásban és Isten ellenségeiként élni.”
Istenre és az Egyházra vonatkozó kijelentései olyan élıek, szívbıl jövıek, hogy még
ma is megragadják az embert. Úgy tartotta, gyakran nevetni kellene az eretnekek ötletein,
„a valóságban azonban sírni kell, ha látjuk, mennyire visszaélnek az igazság szentségével
és nagyságával, ezzel a kimondhatatlan hatalommal.”
Iréneusz írta le az elsı pápanévsort Pétertıl kezdve, s a maga korában koronatanúja
a római püspök primátusának. Így hangzik a klasszikus megfogalmazás: „A római
egyházzal, sajátos rangja révén, minden egyháznak összhangban kell lennie.” És mégis
abban a vitában, amely a húsvét ünneplésének idıpontja miatt föllángolt a római püspök
és a keleti egyházak között, Iréneusz nem állt egyértelmően a pápa mellé. Keleten
húsvétot az elsı tavaszi holdtölte napján -- ezért gyakran hétköznap -- ünnepelték, s a
hagyományra hivatkoztak. Rómában (ugyanúgy, mint ma) az ünnepet az elsı tavaszi
holdtöltét követı vasárnap tartották meg, és Viktor pápa is a hagyományra hivatkozott.
Mivel a keleti egyházak nem akarták átvenni a római gyakorlatot, a pápa kizárta ıket az
Egyház közösségébıl. Ekkor lépett színre Iréneusz.
Levelet írt Viktor pápának, és nyomatékosan kérte, hogy ne járjon el túlságosan
szigorúan. Inkább hagyja, hogy a különbözıség megmaradjon, mint hogy az egyháznak
egy része elszakadjon az egésztıl. A pápa visszavonta a kiközösítést, és a keleti egyházak
a 3. században önként átvették a húsvét római idıpontját.
Egy régi kézirat elbeszéli, hogyan nevezte meg Iréneusz nem sokkal vértanúsága
elıtt utódjaként Zakariás papot. Mindketten végigimádkoztak egy éjszakát. Akkor
megjelent az Úr angyala, és fölszólította Iréneuszt: gondoskodjék róla, hogy Zakariás az
üldözık elıl elrejtızzék, mert neki kell a jövıben az ı munkáját folytatnia, számára pedig
hamarosan elérkezik a beteljesedés órája. Akkor a szent püspökké szentelte Zakariást, és
meghagyta, hogy rejtızzék el. Miután Iréneusz áldozata beteljesült, Zakariás elsı püspöki
(Összeállította: Kiss Gábor)
tette az volt, hogy eltemette a szent holttestét.
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X

Egy asszony betelefonál az egyik újság szerkesztıségébe:
- Jó napot kívánok, egy hírt szeretnék közölni. Megszületett a tizennyolcadik
gyermekem.
Az újságíró a vonal végén nem hallotta jól a nıt.
- Elnézést, megismételné még egyszer?
- Ha egy mód van rá, akkor inkább nem.

X
Egy kisfiú ül a járda szélén és egy pálcára kötött zsinórt lógat be a
csatornanyílásba. Arra jön egy asszony, megsajnálja a gyereket, elővesz a zsebéből
egy százast és odaadja neki. Kedvesen azt kérdezi a fiútól:
- Mondd csak, hány halat fogtál eddig?
Mire a gyerek mosolyogva felnéz:
- Ma már maga a hatodik.

X
Az apa reggel hétkor felébred, magára kapja a ruháit, fogja az aktatáskát és csak az
ajtóból szól vissza:
- Már így is késésben vagyok, nincs idım reggelizni!
A feleség és a két gyerek az ablakból integet neki. Amikor eltőnik az autójával, a
kicsi megkérdezi:
- Nem kellett volna szólni neki, hogy vasárnap van?

X
Egy amerikai lány Skóciába látogat, és egy turistacsoporttal elmegy egy
régi kastélyba. A séta végén megkérdezi tıle az idegenvezetı, hogy tetszett a
kastély.
- Nagyon szép - feleli a lány -, csak egész idı alatt attól tartottam, hogy
elıbukkan valahonnan egy szellem.
- Á, ettıl nem kell félni, én már elég régóta itt vagyok, de még nem láttam
egyet sem - mondja az idegenvezetı.
- Mióta van itt?
- Úgy háromszáz éve.

X
Az állatorvos lebetegszik, és elmegy a háziorvosához.
- Mi a panasza? - kérdezi a doki.
- Nézze, én állatorvos vagyok. Én úgy gyógyítom a betegeimet, hogy nem
kérdezek tılük semmit, hiszen ık nem tudnak válaszolni. Maga erre nem képes?
- Dehogynem - válaszolja az orvos kis gondolkodás után. Szó nélkül
megvizsgálja az állatorvost, majd átad neki egy receptet.
- Tessék, ezt váltsa be!
- És ez hatni fog?
- Persze. Ha mégsem, akkor legfeljebb elaltatom.
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1.
Ki mondta kinek?

Rejtvények!!!

1. "Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A
szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van."
2. "Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy
hitetlen, hanem hívı!"
3. "Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg ıket az
Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg ıket mindannak a megtartására, amit
parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig."
4. "Térjetek meg és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bőnei
bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát." (ApCsel 2, 38)
5. "Uram, ki belelátsz mindenkinek a szívébe, mutasd meg, e kettı közül kire esik
választásod, hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hőtlenül
az Úrban bíznak,
elhagyott, hogy"Akik
az ıt megilletı
helyre új
jusson."
erıre kapnak."
6. "Saul, Saul, miért üldözöl engem?"

2.
A rajzok négy
eseményt ábrázolnak.
Milyen
sorrendben
történtek?

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 májusi rejtvényünk helyes megfejtése:

„…amely építésre alkalmas, ahol az szükséges.”
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
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