I. évf. 14. szám 2004. November

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Megholtakért
Jézus Krisztus szeretı Atyja, gyermeki bizalommal járulok
hozzád és kérlek, szabadítsd meg kedves halottaimat, kik talán
még a tisztítótőzben szenvednek. Ó jóságos Atyám, bocsásd meg
bőneiket, melyek közül akárhánynak talán éppen én voltam az
oka. Emlékezzél meg, Uram, arról a gyermeki hőségrıl,
szeretetrıl és engedelmességrıl, mellyel szent Fiad e földön
viselkedett irántad, a szeretet ama szolgálatairól, melyeket
boldogságos anyjának tett. Erre a szeretetre kérlek, könyörülj
meg az én kedves halottaimon és fogadd be ıket a mennyei
dicsıségbe.
Ámen

Szent Imre herceg ünnepén
Istenünk, tisztaságnak kedvelıje, ki szent Imrét az ifjúkor
virágával, a szőzi tisztasággal ékesítetted és szentjeid közé
magasztaltad: engedd kérünk, hogy nemzetünk ifjúsága híven
kövesse az ı nyomdokait a földön, hogy színe látásának egykor
vele együtt örvendhessen a mennyben.
Téged pedig, Isten választottja, kérünk, segíts, hogy
ifjúságunk lelke nemességét szeretı gonddal ápolgassuk, hogy
tiszta életét megbecsülje, az ártatlanságát veszélyeztetı
kísértéseket legyızze és teste-lelke romlatlanságát, hőséggel
megırizze.
Ámen
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Miseszándékok
November (az esti szentmisék idıpontja 17 h)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

+ Katona Elekné, + Tanács Etelka
+ Barát Sándor
+ Papp Gábor 3. évforduló
+ Szőcs Károly
+ Kriván Miklós és + Kolonics Etelka
+ Berta András 2. évforduló
9h: Ördög és Tanács család élı és meghalt
tagjaiért
este: Hívekért
8.
Hétfı
+ Márki Szilveszter, + Szekeres Mária és
ifj. Márki Szilveszter
9.
Kedd
+ Lovászi Imre és fia + Imre
10. Szerda + Kovács Péterné, + Julianna
11. Csütörtök Békéért
12. Péntek + Hisz Ferencné, + Gizella 30. évf.
13. Szombat

Szentek és
ünnepek
Mindenszentek
Halottak napja
Szent Szilvia
Borromeo Szt. Károly
Szent Imre
Szent Krisztina
Szent Ernı

Szent Gottfrid
Lateráni Bazilika felsz.
Nagy Szent Leó pápa
Szent Márton
Szent Jozafát
Magyar szentek és
boldogok

14. Vasárnap 9h: + Dobó Imre és Lasancz Veronika
este:
15.
Hétfı
+ Szikszer Lajos és + Kiss Etelka
Nagy Szent Albert
16.
Kedd
Skóciai Szent Margit
17. Szerda
Szent Dénes
18. Csütörtök + Rózsa Jenı 1. évf.
Szent Jenı
19. Péntek SZENTSÉGIMÁDÁS
Árpádházi Szt. Erzsébet
20. Szombat + Kiss Lajos és + Tóth Erzsébet
21. Vasárnap 9h: + Bodor József, + László és a család
Krisztus Király
meghalt tagjaiért
vasárnapja
este: + Németh Istvánné, + Módra Erzsébet
és + Papp Etelka
22.
Hétfı
Énekesekért
Szent Cecília
23.
Kedd
Szent Kelemen
24. Szerda
Vietnámi szt. vértanúk
25. Csütörtök
Alexandriai Szt.
Katalin
26. Péntek + Sulik János ruzsai plébános 1. évf.
Szent Konrád
27. Szombat + Tombácz Vincéné, + Szakál Anna
Szent Virgil
28. Vasárnap 9h: + Lovászi Imréné, + Piroska 1. évf.
Advent I. vasárnapja
este:+ Szécsi András, + Tóth Mária
29.
Hétfı
+ Anna 9. évf. és + Erzsébet 3. évf.
Szent Filoména
30.
Kedd
Szent András apostol
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Magányod
Egyedül vagy? Csodálkozol? Hiszen te csak te vagy. Senki és semmi más nem lehet te.
Csak Te. Egyedül. Magányod innen ered.
Olykor jó a magány. Máskor fáj. Jó egyedül lenni önmagunkkal. Máskor éppen
magunktól menekülnénk. Nincs hová. A másikhoz? Magány ı maga is.
Egyedül lenni. Nem kell hozzá sivatag, lakatlan sziget. Elég a tömeg. Elég néhány ember,
aki nem ért meg. Minél érettebb személy vagy, annál inkább magányos lesz – bárkikkel élsz –
életed.
A magányból menekülni próbálsz. Megértelek. Akihez futsz, az is egyedül van. Persze, ha
két didergı összebújik, talán a hideg enyhül egy kicsit.
De ha senki sincs? Magad maradsz. (Így lesz végleg a halálban.) Akkor se ijedj meg. Nem
látsz fényt, nem hallasz dalt. Melletted senki, Benned igen! Önmagad.
Viseld el magad. Társalogj önmagaddal. Ne ijedj meg. Ez nem elmebaj. A bölcsesség
kezdete. Lépések befelé.
Ki vagy? Figyelj magányod csöndjében. Bensı hangjaid szólani kezdenek. Megismered
eddig csak sejtett titkaidat. Látod majd arcod belül. Nem igaz, hogy megriaszt. Hisz a jót
látod, éppen a jót, amit akartál, amit tetteidbe burkoltál és senki észre nem vett. Ha más nem,
Te szeretni fogod.
Megtudod, miért nem lettél híres ember. Megtudod, miért nem vagy „kiváló dolgozó”,
miért értenek félre. Megtudod, mi a különbség álmaid, terveid és megvalósult éned között.
Magányodban feltárulnak az erık, amelyek formáltak, alakítottak és teremtenek. Legtöbbször
úgy, hogy meg sem kérdeznek.
A magány önmagad társaságába vezet. Megismered emberi arányaidat. Elmondhatod
védı- és vádbeszédeidet. Szemléled láthatatlan életed. Lesz, ami rémülettel tölthetne el, de
azon (mert nem lehet meg nem látnod) átsüt, átizzik, áttündöklik valami nagyon emberi, talán
valami isteni.
Szeresd magad, ahogy vagy. Aki vagy. Ha önmagad nem fogadod el, ha önmagad nem
szereted, hogyan fogadna el más és szerethetne valaki?
Magányod csöndjében a belsı fények átvilágítanak téged. Látod emberi mivoltodat. Így és
ilyennek magadon kívül csupán Isten fogadna el.
A magányos órák szerelmes órák önmagaddal. S nincs olyan szerelem, amely örömet nem
teremt.
Lám, a „keserő” magány különös örömökkel ajándékoz meg, ha vállalod a magányt és a
magányban önmagad.
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A szereped
Szereped csak fıszerep lehet. Életed fıszereplıje csak magad lehetsz. Az élet, amelyet
végig kell és végig akarsz élni, a te életed. Nem szerénytelenség: feladat, hogy annak
fıszereplıje magad légy.
A fıszerep mellett a fırendezı munkája is a tiéd. Életedben másoknak magad osztod a
szerepet. Ki lesz a társad a fıszerepben, kinek jut csupán mellékszerep? Milyen mőfajt
választasz? Tragédia, dráma vagy komédia? Bohózat talán? Vagy mindegyikbıl egy – egy
felvonás?
Tudom, nem ilyen egyszerő mégsem. Gyakran nem mi alakítjuk életünket, hanem az élet
alakít minket. A régi görögök a Végzetet emlegették.

A keresztények Gondviselésrıl

beszélnek. Divatos ma a Véletlent hangsúlyozni. – Melyik igaz? Mind része az igazságnak?
Mekkora öröm töltötte be azt, aki a Végzet szerelmében hitt? Megnyugtató a
Gondviselésre hagyatkozni. Játékos öröm és bátorság a Véletlen törvényszerő szeszélyeire
bízni napjainkat.
Hogyan képzeled a szereped? Játszd komolyan. A tragédiának hıse légy. A komédiában
te nevess szüntelen. A drámában tedd, amit kell s lehet. A lényeg: jól játsszad szereped.
Magad játszod el. Így lesz sikered. Az életben nem bukhatsz meg. Ami rád méretett, amit
magad választottál, abban gyıznöd kell.
Éljed hát fıszereped. Játék és öröm így lesz életed.
(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl)

Ezúton is
szeretnénk
megköszönni
mindazoknak, akik
munkájukkal, vagy
anyagi
segítségükkel,
hozzájárultak az
ünnep
lebonyolításához,
szebbé tételéhez; s
így felejthetetlen
örömet okoztak
kedves plébános
atyánknak.

Isten áldja
munkájukat.
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Egyházközségi hírek:
November 1-tıl az esti szentmisék 17 órakor
fognak kezdıdni.
November 1-én, Mindenszentek ünnepén,
délután 2-kor kezdıdik a szentmise a
temetıben.
November 2-án az ünnepi szentmise 9-kor
kezdıdik a temetıben.

Viccek:
Gyermeki ima
„Édes jó Istenem, ne engedd, hogy beteg legyek és add, hogy a vitaminok ne a
spenótban legyenek, hanem a csokiban. Ámen.”

☼
A székely atyafi bátortalanul ácsorog a befagyott folyó partján. Szeretne
átjutni, de nem mer. Kétségbeesésében így fohászkodik:
- Ó, Istenem, csak most az egyszer tekints rám kegyesen, és
épségben segíts át a folyón!
Neki bátorodva útnak indul, és már a túlsó part közelében jár, amikor
felkiált:
- No, most már átjutok nélküled is!
Ebben a percben megreped a jég, és az atyafi beleesik a folyóba.
Méltatlankodva mászik ki a vízbõl:
- Istenem, veled már viccelni sem lehet?!
☼
Két tréfás kedvû atyafi beszélget a falu fõtérén:
- Hallottad már, hogy mekkora baleset történt tegnap éjjel
a templomnál?
- Mi?
- A toronyóra elütötte az éjfélt!
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A rejtvényre adott megfejtéseiket november 21-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében vagy a „Csodatévı” szerkesztıinél.
Elızı rejtvényünk helyes megfejtıi: Ördögh Judit, Kisistók Judit.
Nyereményüket a sekrestyében vehetik át.

CSODATÉVİ
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor
Lektorálta: Kartal József plébános
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