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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Imádság adventben
Harmatozzatok onnan felül egek és a fellegek csepegjék az igazat.
Nyilatkozzék meg a föld és teremje az Üdvözítıt. (Iz 45,8)
Könyörögjünk. Urunk, lelkesítsd föl szívünket egyszülött Fiad útjának
elıkészítésére, hogy eljövetele által megtisztult lélekkel szolgálhassunk
neked. Aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten mindörökké.
Ámen
Add Uram, hogy eltöltsön minket a vágy a megváltás kegyelme után.
Adj erıt, hogy a bőn hegyeit lehordjuk, a közönyösség és hanyagság
völgyeit betöltsük: ne legyen többé akadály a hozzánk betérı Üdvözítınk
útjában. Készítsd elı szívünket kegyelmeddel, hogy Jézust a karácsony
ujjongása közt szívünkbe fogadhassuk.
Ámen

Angol karácsonyi ének
Egy tiszta, fényes éjszakán
csendült az ısi dal,
angyalsereg hajolt alá
arany hárfáival:
békesség és jóakarat
az Úrtól, emberek!
Némán hallgatta a világ
az angyalzengzetet.

De mételyezi bőn s viszály,
s a világ kínja nagy,
kétezer év rossz hömpölyög
az angyalok alatt
s ember, embernek farkasa,
hangjukra mit sem ád!
Csitt! hallgassuk, viszálykodók,
az angyalok dalát!
(Kiss Zsuzsa fordítása)
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Miseszándékok
December (az esti szentmisék idıpontja 17 h)
1.
2.
3.
4.
5.

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Dr. Mertz Tiborért
+ Bajó Aranka
Társulatért

Szentek és
ünnepek
Szent Blanka
Xavéri Szent Ferenc
Damaszkuszi Szt János
Advent 2. vasárnapja

9h: + Bóka János
este: + Paja Ferenc és + nagyszülık
6.
Hétfı
+ Miklós, + Anna, + Paula
Szent Miklós
7.
Kedd
+ Czinkus Péter és + Csányi Etelka
Szent Ambrus
8.
Szerda 9h: Rózsafőzér Társulat élı és + tagjaiért
Szeplıtelen Fogantatás
este: + Barát Sándor születésnapjára
ünnepe
9. Csütörtök + Csiszár Szabó István
Szent Valéria
10. Péntek + Dunai Péter és + Kádár Rozália
Szent Eulália
11. Szombat + Szüleimért
Szent Damazusz pápa
12. Vasárnap 9h: + Fodor Lajos, + Fodor Szilveszter, +
Advent 3. vasárnapja
Szőcs Mária
este:+ Mulati Jenıné, Bóka Piroska és a
család élı és meghalt tagjaiért
13.
Hétfı
+ Nagyszülık: + Miklós, + Anna
Szent Lúcia
14.
Kedd
Keresztes Szent János
15. Szerda + Savanya Antal és + Rózsa Piroska
Szent Valér
16. Csütörtök + Szabó Etelka
Szent Albina
17. Péntek + Szalma András és + Horváth Etelka
Szent Lázár
18. Szombat Bérma-, és keresztgyermekekért
Szent Gracián
19. Vasárnap 9h: + Nagy Szilveszter, + Szőcs Mária
Advent 4. vasárnapja
este:
20.
Hétfı
+ Mulati Jenıné, Bóka Piroska és a család
Szent Teofil
élı és meghalt tagjaiért
21.
Kedd
+ Börcsök Károly és + Papp Ilona
Kaniziusz Szent Péter
22. Szerda + Ilia Károly 3. évforduló
Szent Flórián
23. Csütörtök
Kenty Szent János
24. Péntek Éjfél: A hívekért
Ádám és Éva, Szt Adél
25. Szombat 9h: + Oltványi Ádám
Karácsony, Jézus
este: + Ördögh Jenı és + Ábrahám Mária
születése
26. Vasárnap 9h: + Hevesi András, + Fenyvesi Géza és a Szent Család ünnepe,
család élı és meghalt tagjaiért
Karácsony 2. napja
este: + Szalma József és + Tóth Magdolna
Szent István elsı vt.
27.
Hétfı
+ István és + László
Szent János apát
28.
Kedd
+ Magda József, + Papp Antal, + Pipicz
Aprószentek
Mária
29. Szerda + Császár Gábor 1. évorduló
Becket Szent Tamás
30. Csütörtök
Szent Libériusz
31. Péntek + Bende Szilveszter és + Deák Rozália
Szent Szilveszter pápa
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A szeretet
A szeretet az öröm édesanyja.
Errıl nem lenne szabad írni, szólni. Talán érzed Te is. Ami nagyon emberi, ami
valóságában teljes titok, ami hús-vér-lélek együtt, ami valami isteni az emberben, arról
hallgatni kellene.
Szeretet.
Ha éled, ismered az örömét. Ha meghalt benned a szeretet, csoda, hogy még élsz, de nem
csoda, ha nincs örömed.
Szeretet.
A szivárvány színeire bomlik a fehér fény. A szívekben a szeretet annyi színnel, ízzel,
örömmel él, ahány embert szeretünk. Minden ember mindenkit másként szeret. Szeretet az
anyához, az apához, a testvérhez, a pajtáshoz, a munkatárshoz, a baráthoz, ahhoz, akihez a
szerelem vonzza. Másként szeretjük a kutyát, az ızet, másként a kalitkába zárt kanárit. Más
szeretet vonz a fák felé, kertünk rózsáihoz, a vázánk vágott virágaihoz. Ahány tárgy az
életünkben, annyiféle szeretet.
A csillagok sem közömbösek. A Nap, a Hold. A többi égitest. Nemcsak az értelem kutat
soha nem ismert, még csak nem is sejtett valaki után, hanem a szeretet „mindenkit birtokolni”
– akarása nyomoz az őrben más élılények után, akiket majd szerethet. A szeretet kitárulása,
karjainak végtelenbe nyúlása él mindenkiben.
Teljességre mozdul szívedben is a szeretet. A szeretet boldogság-éhség benned. És az
örömök forrása. Aki szeret, örül. Akit szeretnek, örül. Az öröm édesanyja a szeretet.
Szeretet. Nem lenne szabad róla írni, szólni. Hisz olyan természetes, mint az élet. Ám
magad is tudod, két szemünk látását úgy megszoktuk, hogy nem is örülünk neki. Így, ha ma
szeretünk, szerethetünk és szeretnek, megszokottnak vesszük és elfelejtünk örülni. Pedig a
szeretet új örömet szül.
Hát szeress!
Szeress, szeress, szeress!
Az lehet, hogy nem szeretnek. El bírod viselni. De az már elviselhetetlen lenne, és
megtiltani sem lehet, hogy ne szeress.
Szeress! Az öröm a szeretet minden pillanatában a tied.

A szerelem
Ha átélted már a szerelmet, tudod. Ha még nem voltál szerelmes, szerelemre született
természeted elıre sejteti, milyen csodálatos erıforrás a szerelem.
A szerelem nincs életkorhoz kötve. Fellángolhat gyermekszívben, mint rajongás;
álomként az ifjúban; életként az érett emberben.
Mondhatja valaki, hogy szerelmet az öröm mellet fájdalom is kíséri. Igen.
A
szerelem olyan, mint az élet. Gyötrelmes boldogság, boldog gyötrelem.
A szerelmes nem vak, hanem látó ember. A másikban látja azt, amit más
nem lát. A szerelmes érzıember, mert a mindenség szeretet-lényege
izzítja át testét, lelkét egyaránt. „Leszőkül” ugyan egyetlenegyre, de
közben kitágul a végtelenre. Örvendezı ember a szerelmes,
hiszen elég egy szó, elég egy tekintet, elég, ha csak várja, ha
csak látja, ha csak sír utána, ha reméli, hogy gondol rá, akit szeret.
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A szerelmes napjait átszövi az öröm, mert a legkisebb már majdnem minden neki.
A szerelmes érzi: valakié. A szerelmes tudja: valaki az övé. Szerethet és szeretik. Öröm!
A szerelem az ember élménye. A szerelemben kevés a test gyönyöre, kevés a lélek
öröme, mindkettı kell. Egész ember, egészen. A szerelem az az öröm, amelyet más meg nem
adhat.
Szeress! Éld meg a szerelmet. Az életet éled. Az életnek halál az ára. A szerelem árát se
féld megfizetni.
Ha a szerelem már nem látogatja meg a szíved, mert megélted életed nagyobbik felét,
akkor emlékezz. Emlékezz, éld újra felejthetetlen szerelmeid. Húzódj önmagad mélyére és
jelenjék meg İ, akit szerelmesen szerettél. Éld újra át emlékeidben, ami akkoriban az élet
volt neked. Meglásd, az lesz most is. Meríts a szerelem hatalmas erejébıl, amelyet semmi, a
sok év sem tudott kimosni belıled.
Szerelem.
Megtalálod benne magad és a másikat. Valaki utánad kiált, mert szüksége van rád.
Öröm. Valaki után kiáltasz, mert csak vele élhetsz. Öröm.
A szerelemben sejtheted meg, hogy a világmindenség alapszövete a szeretet. A világ jó
és jók az emberek. Élni szép és élni érdemes.
A szerelem örömmel hatja át napjaidat, akár mint vágy (majd lesz valaki!), akár mint
megélt élmény (van valakim!), akár mint emlék (csodálatos volt İ). A szerelem nem
életkorhoz van kötve, hanem a szívedhez. Dobog még a szíved? Akkor szeress és ízlelgesd a
szerelmes örömet.
(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl)

Egyházközségi hírek:
•

Adventtıl karácsonyig, a hétköznapi, esti Róráte-miséket

a főtött sekrestyében tartjuk rövid elmélkedéssel.
•

Betlehemezı fiatalok járják a falut és a tanyákat

december 21-23 között. Kérjük jelezzék, akik szívesen
fogadnák ıket.
• Az iskolai karácsonyi ünnepélyen kívül Karácsony
másnapján, 26-án, vasárnap délután fél 5-kor a templomban lesz
a hittanosok karácsonyi ünnepélye.
• Az évvégi hálaadás december 31-én, pénteken este 5
órakor lesz.

Mindenkinek áldott ünnepeket kívánunk.
„Csillagösvény” megrázó dokumentumfilm az erdélyi gyermekmentı munkáról.
Bemutató a szegedi Belvárosi Moziban december 12-én, vasárnap 13 órától.
A belépés ingyenes. A gyermekek részére adományokat örömmel fogadnak. 2500
forintos adomány esetén a film videokazettáját adják hálájuk jeléül.
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A SZENT ÉJSZAKA
Karácsony napja volt, valamennyien a templomba mentek,
csak nagyanyó és én maradtunk odahaza. Azt hiszem, az egész
házban egyedül voltunk. Mi azért nem mehettünk a többiekkel,
mert egyikünk nagyon fiatal volt, a másikunk pedig már nagyon
öreg. És mind a ketten szomorúak voltunk, hogy nem mehettünk
el a hajnali misére, és nem gyönyörködhettünk a sok-sok égı
gyertyában.
Amint így kettesben üldögéltünk, nagyanya mesélni kezdett.
- Volt egyszer egy ember - mondta -, aki kiment a sötét éjszakába, hogy tüzet
kölcsönözzön. Házról házra járt, és mindenhová bekopogtatott. - Jó emberek,
segítsetek rajtam! - kérte. - A feleségemnek gyermeke született, és tüzet akarok
gyújtani, hogy felmelegítsem ıt meg a kisdedet.
De késı éjszaka volt, és mindenki mélyen aludt. Senki sem válaszolt. Az ember tehát
csak ment, mendegélt. Végre észrevette, hogy nagy messze valami tőz világol. Abba az
irányba vándorolt tovább, és meglátta, hogy a tőz kint a szabadban lobog. Fehér juhnyáj
pihent és aludt a tőz körül, és egy öreg pásztor üldögélt ott, és ırizte a nyájat.
Mikor az ember, aki tüzet keresett, odaért a juhokhoz, meglátta, hogy három hatalmas
komondor fekszik a pásztor lábánál. Mind a három fölébredt, amikor arrafelé tartott,
kitátottak széles szájukat, mintha ugatni akarnának, de egy hang sem jött ki a torkukon. Az
ember látta, hogy a szırük felborzolódik a hátukon, látta, hogy éles foguk fehéren villog a
tőzfényben, és hogy nekirohannak. Érezte, hogy az egyik a lába felé kap, a másik meg a keze
felé, a harmadik pedig a torka felé. De mintha a foguk, amivel harapni akartak, nem
engedelmeskedett volna, és így az embert semmi bántódás nem érte.
Most az ember tovább akart menni, hogy megkapja, amire szüksége van. De a juhok
olyan sőrőn feküdtek egymás hegyin-hátán, hogy nem tudott elırejutni. Ekkor egyszerően
fellépett az állatok hátára, és úgy ment a tőz felé. És egy állat sem ébredt fel, de még csak
meg sem mozdult.
Idáig jutott nagyanya a mesében, és én még egyszer sem szóltam közbe, most azonban
igazán félbe kellett szakítanom.
- Miért nem mozdultak meg a juhok, nagyanyám? - kérdeztem.
- Azt majd meghallod nemsokára - mondta nagyanya, és folytatta a történetet.
- Amikor a férfi már közel ért a tőzhöz, a pásztor feltekintett. Öreg, haragos ember volt,
barátságtalan és nyers mindenkivel szemben. Amikor meglátta, hogy az idegen feléje
közeledik, felkapta hosszú, hegyes botját, amely mindig a kezében volt, amikor a nyájat
ırizte, és az idegen felé hajította.
A bot sivítva repült a vándor felé, de mielıtt eltalálta volna, elkanyarodott, és
zúgva süvített el mellette, ki a mezıre.
Amikor nagyanya idáig jutott, ismét félbeszakítottam.
- Nagyanyám, miért nem akarta a bot eltalálni azt az embert? - Nagyanya
azonban ügyet sem vetett kérdésemre, hanem folytatta az elbeszélést.
- Most odalépett az ember a pásztorhoz, és így szólt hozzá: - Jó ember,
segíts rajtam, és adj kölcsön egy kis parazsat! A feleségemnek gyermeke
született, és tüzet kell raknom, hogy felmelegítsem ıt meg a
kisdedet.
A pásztor a legszívesebben nemet mondott volna, de
azután a kutyákra gondolt, amelyek nem harapták meg az
idegent, meg a juhokra, amelyek nem ugrottak föl, és végül
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a botjára, amely nem akarta eltalálni: bizony megfélelmedett, és nem merte megtagadni az
idegentıl, amit kért.
- Végy csak, amennyi kell! - mondta.
A tőz már éppen kialvóban volt. Nem volt ott már sem hasábfa, sem gally, csak nagy
halom zsarátnok, az idegennek pedig nem volt sem tőzlapátja, sem serpenyıje, amiben a
parazsat elvihette volna.
A pásztor jól látta ezt, és azért újból biztatta: - Végy csak, amennyi tetszik! - és már elıre
örült annak, hogy az idegen úgysem tud tüzet vinni magával.
Az ember azonban lehajolt, puszta kezével néhány parazsat kapart elı a hamuból, és a
köpenyébe takargatta. És a parázs sem a kezét nem égette meg, amikor hozzányúlt, sem a
köpenyét, amiben úgy vitte, mintha csak dió vagy alma lett volna. Erre már harmadszor
szakítottam félbe a mesét.
- Nagyanyó, miért nem akarta a parázs megégetni annak az embernek a kezét?
- Mindjárt meghallod - mondta nagyanya, és folytatta a történetet.
- Midın a pásztor, aki gonosz és haragos ember volt, mindezt látta, nagyon
elcsodálkozott: - Micsoda éjszaka lehet ez, hogy a kutyák nem harapnak, a juhok nem félnek,
a botom nem talál és a tőz nem éget?
Visszahívta az idegent, és ezt kérdezte tıle: - Minı éjszaka ez? És hogy van az, hogy
mindenek olyan kegyesek hozzád?
Erre az idegen így felelt: - Én nem mondhatom meg néked, ha magad nem látod! - Azzal
továbbsietett, hogy minél elıbb tüzet rakhasson, és felmelegítse feleségét és a kisdedet.
A pásztor azonban úgy gondolta, hogy nem téveszti szem elıl ezt az embert, míg meg
nem tudja, hogy mit is jelentsenek mindezek. Fölszedelızködött tehát és utánament, míg el
nem jutott oda, ahol az lakott.
Ekkor látta a pásztor, hogy az idegennek még csak kunyhója sincsen, hanem csak egy
sziklabarlangban fekszik a felesége és a gyermeke, és ott semmi más nincs, csak hideg, sivár
kıfal.
A pásztor úgy gondolta, hogy a szegény ártatlan csecsemı halálra fázik a barlangban, és
bár kemény szívő ember volt, mégis ellágyult, és segíteni akart a gyermeken. Leoldozta hát
válláról a zsákját, elıvett belıle egy puha, fehér báránybırt, odaadta az idegennek, és azt
mondta, hogy takarja be vele az alvó kisdedet.
De alighogy megmutatta, hogy az ı keblében is érzı szív dobog, a szeme egyszerre
fölnyílt, és olyat látott, amit eddig nem láthatott, és olyat hallott, amit eddig nem hallhatott.
Látta, hogy ezüstszárnyú kis angyalkák állnak sőrőn körülötte, és mindegyik hangosan
énekli, hogy ma született a Megváltó, aki a világot feloldja bőneibıl.
Most aztán megértette a pásztor, hogy miért volt aznap éjszaka minden olyan vidám, és
miért nem akart rosszat tenni senki sem.
De nemcsak a pásztor körül voltak angyalok, hanem angyalokat látott, ahová csak
tekintett. Bent ültek a barlangban, kint ültek a hegyen, és fent lebegtek az égben. Csapatostul
jöttek-mentek, de mindannyiszor megálltak, és megnézték egy pillanatra a kisdedet.
Oly nagy öröm, vigasság, ének és zene volt a sötét éjszakában, aminıt ı eddig soha nem
tapasztalt. Úgy megörült, hogy felnyílt a szeme, térdre borult, és úgy adott hálát az Istennek.
Midın idáig jutott el nagyanya, felsóhajtott és így szólt:
- És amit ez a pásztor látott, azt mi is megláthatjuk, mert az angyalok minden
karácsony éjjel fent lebegnek az égben, csak észre kell vennünk ıket.
Majd kezét a fejemre téve, így szólt nagyanyám:
- Emlékezz erre vissza, mert ez olyan igaz, mint ahogy én látlak téged és te látsz engem.
És nem a gyertyáktól, nem a lámpáktól függ, nem a holdvilágtól, avagy a napfénytıl függ,
hanem az a legfontosabb, hogy olyan szemünk legyen, amely meglátja az Úr dicsıségét.
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Viccek:
Nagy a szárazság az egész vidéken. Mari néni gondol egyet, babot tesz egy zacskóba és
elküldi kisunokáját a plébánoshoz, hogy imádkozzék esıért.
A pap fanyalogva nézi a babot, majd megszólal:
- Mond meg öreganyádnak, hogy küldjön egy kis füstölt kolbászt is, mert ettıl csak
szél lesz, de esı nem.

☼
A keleti egyházban nem szokás a szenteket szobor alakjában ábrázolni. Az egyik
görög katolikus parókus mégis elhelyez temploma bejáratánál egy Szent Antal-szobrot és
perselyt. A föpásztor vizitációja során megdöbbenve veszi észre a szobrot és a perselyt.
Számonkéri a papon:
Mondja parókus úr, mit keres ez itt?
Nagyon sokat,püspök úr, nagyon sokat – hangzik öszintén a válasz

☼
A káplán kirándul hittanosaival. Útközben egy szılıhegyen is átmennek, ahol két férfi
éppen szüretel. A káplán kóstolót kér tılük a gyerekei számára. Miután jóllaktak, megkérdezi,
mivel tartozik.
- Semmivel – feleli az egyik férfi. Itt mindenki annyi szılıt lop, amennyit tud, csak a
gazda meg ne lássa.

☼

- Azt hiszem, mégis mellé fogtam a fiam nevelésében.
- Hogyhogy?
- A múltkor eltévedt az áruházban és amikor megkérdezték töle, hogy hívják, így
válaszolt: „Peti, azt nem szabad!”
☼
A püspökhöz folyamodott egy népes székely filia: már annyian vannak, hogy egy
papot el tudnának tartani, szeretnének hát plébániává „elılépni”.
Jó reménységgel el is kezdik építeni a paplakot.
- Ugyan mit veszıdnek kendtek bizonytalanra azzal az építkezéssel! – feddi az
anyaközség plébánosa a falu bölcseit.
- Hátha nem is ad a püspök úr külön papot, s akkor szégyenszemre üresen
marad az új plébánia.
- Ó, mi attól nem félünk! – válaszol az egyik atyafi.
- Tudja, tisztelendı atya, csak tó legyen, békát kapunk eleget…

☼
Az egyik buzgó hívı faggatja káplánját a plébános némely viselt dolgáról.
- Tud hallgatni? – kérdi tıle a káplán.
- Ó, atya, én soha nem voltam pletykás természető…
- Tehát tud hallgatni?
- Természetesen!
- No, hát én is tudok – mosolygott a káplán.
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"Szeress, hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben .................................
Csengess éjünkön át, s csillantsd
elénk
törékeny játékunkat, a reményt.

Karácsonyi rejtvény!!!
A megfejtés Babits Mihály
karácsonyi versrészletének hiányzó sora.
Vízszintes:
1. A megfejtés elsı része 9. Alakzat 10.
Gyorsan párolgó 12. Oda 14. Rókalány
a Vukból 16. Duplán apa 18. A méhek
termelik 20. Ittrium, Einsteinium 21.
Mindazonáltal 23. Fıpincér 24. Dorong
25. Kifogástalan 27. Részvény
Társaság 28. Ázsiai nagymacska 30.
Lustálkodik 32. Úgy 34. Nıi név 35.
Pengetıs hangszer 36. İse 37.
Tényleges 38. Tiltószó 39. Páratlanul
épít 40. Az utolsó ítéletrıl szóló
középkori himnusz kezdı szavai 44.
Aaa! 45. Kettıs bető 46. Regnum
Marianum 47. Forrasztó szerszám 49.
Kitőzı 50. Nyugtalanít

Függıleges:
1. A három király közül az egyik 2.
Itterbium 3. Parancsolója 4. Isten neve
5. Kietlen, elhagyatott puszta 6.
Foszfor, Lantán, Kén 7. Oxigénbıl és
valamely más elembıl álló atomcsoportot jelölı végzıdés 8. Kobalt, Jód 11. A
megfejtés második része 13. Oxigén, Jód 15. Gyız 17. Bővös erejő tárgy 19.
Afrikában, Ázsiában elterjedt görény fajta 22. Azonos betők 25. Krikszkraksz 26.
Tintafogyasztó 28. Kerek 29. Kén, Ittrium, Alumínium, Oxigén 30. Hallott, ang 31.
Település a Buech folyó mellett, a francia Alpokban 33. Páratlan bunyó 37.
Útirányban, lat 39. Tantusz 41. Aromájú 42. Jegyezd fel 43. Máj termeli 44. Amelyik
48. Váj

A rejtvényre adott megfejtéseiket december 24-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében vagy a „Csodatévı” szerkesztıinél.
Elızı rejtvényünkre sajnálatos módon, helyes megfejtés NEM érkezett.
A novemberi rejtvényünk megfejtés: Gábor Dénes

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