I. évf. 10. szám 2004. Augusztus

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Szent István királyhoz
Nemzetünk apostola és pártfogója. Szent István király! Te
ıseinket a pogányság sötétségébıl az igaz hit világosságára
vezetted. Te népednek igazi atyja és gyámolítója, igazán Isten szíve
szerint való királya voltál. Tömérdek fáradozásod, kiállott
küzdelmeid és szerzett érdemeid miatt fiúi és alattvalói bizalommal
fordulunk hozzád és kérünk, ne vond meg hathatós pártfogásodat
magyar népedtıl. Járj közben Istennél, hogy hitben, szeretetben
éljünk, hazánkért való buzgólkodásod szép példáját kövessük, hogy
veled együtt áldassuk az örök boldogságban az Urat.
Ámen
Ének:
Magyarok fénye, ország reménye,
Légy áldott, Szent István király,
Légy áldott, Szent István király!
Szép magyar néped Krisztushoz vitted,
Légy áldott, Szent István király,
Légy áldott, Szent István király!
Szent hitben tartsd meg, Jézusnál áldj meg,
Légy áldott, Szent István király,
Légy áldott, Szent István király!
(Sz. V. U.: 296. ének)
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Miseszándékok
Augusztus (az esti szentmisék idıpontja 19 h)
1.

Vasárnap

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

9h: + Kószó Imre 20. évf. és + Balogh Irén
21. évforduló
este: Hívekért

A plébánosokért
Hálaadás az elmúlt évekért
+ István és + László szerzetesekért
Élı Gáborért
9h: + Börcsök Antal és + Börcsök Erzsébet
este: + Lenkó László, + Lenkó Gizella, +
Lenkó Sándor
9.
Hétfı
+ Bende Rozália, + Sarró Pálné
10.
Kedd
A Kárpát-medence magyarjaiért és békéjéért
11.
Szerda
+ Dr. Rózsa Jenı apát úrért
12. Csütörtök Élı és meghalt Terézért
13.
Péntek
+ Pakai József, + ifj. Pakai József, + Molnár
Ferenc
14. Szombat A cserkészcsapatért
15. Vasárnap 9h: + Pintér Imre, + Benák Hermina
este: + Szőcs Ferenc 17. évf. és unokája
+Szőcs Mihály 8. évforduló
16.
Hétfı
17.
Kedd
+ IV. Károly király boldoggáavatásáért
18.
Szerda
+ Kéri Lajos és + Márki Ilona
19. Csütörtök + Rózsa György 6. évforduló
20.
Péntek
9h:
este: Hazánkért
21. Szombat + Bata Lajos, + Szélpál Matild és + fiuk, +
István
22. Vasárnap 9h: + Csányi István, + Ördögh Erzsébet
este: + Sutus Antal, + Somogyi Ilona
23.
Hétfı
24.
Kedd
25.
Szerda
+ Bönde Lajos, + Búzás Lajos
26. Csütörtök + Suhajda József és + Tim Teréz
27.
Péntek
A piaristákért
28. Szombat
29. Vasárnap 9h: + Kálmán Szilveszter 1. évf. és + Ördögh
Kálmán
este:
30.
Hétfı
+ Király Lajos és + Papp Piroska
31.
Kedd
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Szentek és
ünnepek
Ligouri Szt. Alfonz

Szt. Özséb
Szt. Hermina
Vianney Szt. János
Havas boldogasszony
Urunk színeváltozása
Szt. II. Sixtus pápa
Szt. Domonkos

Szt. Román
Szt. Lırinc
Szt. Klára
Szt. Hilária
XI. Ince pápa
Szt. Maximilián Kolbe
Nagyboldogasszony

Szt. Rókus
Szt. Jácint
Szt. Ilona
Szt. Emília
Szt. István király
Szt. X. Piusz pápa
Szőz Mária, A Világ
királynıje
Limai Szt. Róza
Szt. Bertalan apostol
Szt. Lajos király
Szt. Natália
Szt. Mónika
Szt. Ágoston
Keresztelı Szt. János
vértanúsága
Szt. Félix, Szt. Rózsa
Szt. Arisztid

A könnyeid
A könny forrása a lélek.
A könny mindig az emberrıl beszél. Az állatnak nincsenek könnyei. Csak az ember tud
sírni.
Boldogságnak és boldogtalanságnak egyaránt vannak könnyei. Könnyezik szívünkben a
fájdalom és könnyezik az öröm.
A könnyben énünk jelenik meg.
A könny vallomás. A szeretet, a szerelem könnyekkel is beszélhet. Az irgalomnak, a
jóságnak is vannak könnyei. A győlölet és harag szárazon hagyja a szemet. A félelem és a
gyávaság nyüszítı sírása igazán nem könny.
A könnyeket soha nem szabad szégyellni. Minden könny nagyon emberi. Nagyon Te.
Nagyon İ.
Csodálatosak a könnyben úszó szemek.
A könnynek hatalma van. Meglágyítja e kemény szíveket. A durvát megszelídíti és a
kegyetlenbıl irgalmat vált ki.
Vannak könnyeid? Kincsek az arcodon. (Az érted sírt könnyek, ha tudnál róluk, gazdaggá,
boldoggá tehetnének!)
Könnyeidben elsírod az elmondhatatlant.
Könnyeidrıl írok, pedig öröm a célom. Tévedek? Nem. Könny és öröm ikertestvérek.
Ízlelgesd meg könnyeidet. Nem csupán sós, de mindegyiknek öröm íze is van.

Titkaid
Titok vagy.
Ismered magad? Átlátod saját lényedet? Életed múltja és jövıje ismert elıtted? Tudod a
jelent?
Titok minden ember, titok vagy magad is.
Ember az, akinek titkai vannak. Érzed ezt és titkokat ırzöl magadban. Titok, amely csak a
tiéd. Éneddel egy.
Mezítelenül még csak mutatkozunk mások elıtt. Ám bensınket feltárni nem csupán nem
akarjuk teljesen, de képtelenek is vagyunk. Ha sikerülne, mi történne? Ki fogadná el pıre
lelkünk?
Végletek élnek benned. A végleteket titkolni kell. Szíved egyik sarkában a szeretet, a
másikban a győlölet fészkel. Bőn és erény egymás mellett hogyan fér meg? Megfér benned. A
végleteket titkolni kell. A teljes valóságot egymásról nem bírjuk el.
A titkaid. Ismered ıket. Ártatlanok és vétkesek. Beszélgess velük. Te vagy. Félj tılük.
Örülj nekik. Lehet titkod, mely megırjít. Vigyázz. Legyen titkod, mely boldogsággal tölt be.
Titkaid másokkal meg nem oszthatod. Titkaid árulója ne légy. Üressé ne fosszad magad.
Titkod a tiéd. Másokkal megoszthatatlanul, mint önmagad. De te vagy.
Szeresd magad és örülj titkaidnak.
(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl)
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Egyházközségi hírek:
Augusztus 1-én: Havasboldogasszony búcsúja
lesz Szeged-Alsóvároson a ferenceseknél.

Augusztus

15:

Nagyboldogasszony ünnepe
(Mária halálának, mennybevételének a napja).

Kedves hívek! Augusztus 22-én lesz a Bokor
keresztnél szentmise, mely 17 órakor kezdıdik.
Utána, a néhány éves hagyomány gyakorlata
szerint Agapé következik.

Augusztus 20-án emlékezik meg a magyar
keresztény Egyház és minden magyar Államalapító Szent királyunkra,
Szent István -ra.

Szent István, légy védelmezınk!
A tridenti zsinat (1545-63) 1562 februárjában egy bizottságra bízta a misekönyv
elkészítését. De ez a munka csak évek múlva készült el a zsinat befejezése után. Így az
új Római Misekönyv (Missale Romanum), az V. Piusz pápa-féle kiadás csak 1570-ben
készült el. A tridenti zsinat határozatait Oláh Miklós esztergomi érsek az 1564. évi
nagyszombati zsinaton ünnepélyesen kihirdette, de az újításoknak csak Pázmány Péter
tudott komoly erıfeszítések által öt zsinat tartásával érvényt szerezni. Ezek közé
tartozott az is, hogy az 1630-ban Nagyszombatban tartott zsinaton kijelentették:
átveszik az új misekönyvet. Azt kérték VIII. Orbán pápától, hogy a magyar szentek
ünnepeit megtarthassák. A pápa ezt 1632-ben meg is engedte. Egyesek szerint már
ekkor, de biztosan csak XI. Ince pápa rendelte el, hogy Szent István király ünnepérıl az
egész egyház megemlékezzen.
Ebbıl adódott az a furcsaság, hogy az elıbb említett Római Misekönyv
szeptember 2-án, a VI. Pál pápa kiadásában megjelent (1970) pedig augusztus 16-án,
mennyei születésnapját követı napon emlékezik meg elsı szent királyunkról. Népünk
pedig sírjának felnyitása napján (1083. augusztus 20.) ünnepli ıt.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy keresztény életünk sokféle kérését terjesztjük
az Úr elé a szentmise könyörgéseiben. A felajánló és az áldozás utáni könyörgések
gondolatvilága már sokkal meghatározottabb, a helyzetük miatt.
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A szentekrıl szóló misék könyörgései azért szépek, mert kapcsolatot találnak a
kegyelem és a szent elkötelezettsége között. Mindig utalnak földi tevékenységére, hısi
tetteire, amelyek alapján van bátorságunk segítségüket és oltalmukat kérni.
Szent István királyunk ünnepének
elsı könyörgése megegyezik mindkét
Misekönyvben és a saját magyar
misékben. Csak a fordítás bıvül az idık
folyamán. Szunyogh Xavér bencés atya
szóról szóra fordítja: Engedd, kérünk,
mindenható Isten, hogy Egyházad
kiérdemelje, hogy Szent István hitvallód,
aki király korában a földön terjesztette, a
mennyben dicsıségesen védelmezze. Még
az új Misekönyv megjelenése elıtt (1969)
készült a hívek számára az Új Magyar
Misekönyv,
amely
költıi
módon
fogalmazza meg a magyar egyház kérését: Istenünk: te a hitvalló Szent István királyt a
földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeid közé emelted a mennybe. İ volt
a szent hit terjesztıje Pannóniában; add meg, kérünk, hogy az égben védelmezıje
legyen Egyházadnak. Mindkét könyörgés a szent király földi tevékenységét
magasztalja, de ennek elismerése jogot formál kérésünk meghallgatására: védelmezınk
legyen a mennyben. A ma használt Misekönyvben ez utóbbi fordítás került
felhasználásra, jelentéktelen változtatással.
Más felajánló könyörgést használt és használ az egyetemes egyház és a mi magyar
egyházunk. Kifejezetten kéri a misézı pap, hogy Szent István közbenjárására ez az
áldozat védjen meg minket a gonosz (ellenséges) cselvetéstıl, és jutalmul adja meg az
örök életet. A kettıs gondolat - a védelem és a jutalom, a bizalom és a hit énekeinkben és imáinkban számtalanszor visszatér.
Az áldozás utáni könyörgésben Szent István szolgálatát állítja egyházunk Urunk
elé: aki tanítása által elvezetett a sötétségbıl az igaz világosságra. Utalás Szent Pál
apostol efezusiakhoz írt (4,17-24), a szentleckében hallott szavaira, aki elénk állítja a
pogány felfogás sötétségét a krisztusi tanítás világosságával. Számunkra csak ez az út
járható, mert ez vezet el az örök életre.
Nem lenne teljes a könyörgések bemutatása a prefáció nélkül. Ugyanis
visszatérnek a mise olvasmányában (igazság útja, hajnali pirkadás), a szentleckében
(levetni a régi embert) és az evangéliumban szereplı tanítások (kısziklára építeni
országot és életet).
Egész magyar történelmünkön átragyog a szent király alakja, és minden kor
kérését tolmácsolja az ünnep elsı vesperásának Magnificat antifónája: Üdvöz légy,
Szent István király, néped áldott reménye, üdvöz légy, hitünk tanítója és apostola:
általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget;
könyörögj népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék!


5

Párosítsd össze a
megfelelıket!
A múlt havi rejtvényre
3
helyes
megfejtés
érkezett. Nyereményüket
átvehetik személyesen a
sekrestyében.
A megfejtık:
(Bende Sándorné, Papp
Istvánné, Tóth Péter)

Jean viccek
Viccek:
A gróf hívja az inasát:
- A monoklimat, Jean!
- A jobb vagy a bal szeme alá óhajtja, uram?
Jean! Mi ez a fura hang a kertben?
- Húznak a vadlibák, uram!
- Hát ne hagyja magát!
- Jean! Vegyen föl tréningruhát!
- Miért, uram?
- Átfutjuk a mai újságokat.
Az indián család ül a tőz körül. A kicsi egyszer csak piszkálni kezdi a tüzet.
Rászól az apa:
- Ne bántsd a telefont kis fiam!
CSODATÉVİ
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor
Lektorálta: Kartal József plébános
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