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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

 

Újévi ima 

Uram, Te egyszer az Isten országát a kovászhoz 
hasonlítottad. Elég belıle egy kevés, hogy a tészta 
erjedésnek induljon és kenyérré váljon. Kovász nélkül 
azonban nem kelne meg, és olyan lenne, mint a sár. 

Amikor belehintik a kovászt a dagasztóteknıbe, 
eltőnik, elenyészik, belül azonban tovább erjeszt, 
mőködik. 

Uram, te azt várod tılem, hogy hasonló legyek a 
kovászhoz, hogy a Tıled kapott talentumaimmal a 
világ kovásza legyek. 

Elveszve az emberek tömegében jelentéktelen 
porszemnek látszom. Gyakran gondolok arra, hogy 
valóban tudok-e magamból erıt sugározni. 

De kegyelmed segítségével az a kovász valahol és 
valamikor érni, hatni kezd, talán anélkül, hogy 
tudomást szereznék róla. 

Uram, kérlek, ne tőrd meg, hogy megelégedjem a 
nyárspolgári középszerőséggel! Életemnek te légy 
kovásza, járj át legbensımig, hogy kegyelmeddel 
eltelve környezetem szolgálatára lehessek. 

Ámen 

II. évf. 2. szám (16)  2005. Január 
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1. Szombat 9h: Szőzanyánkhoz a békéért és híveimért 
este: 

Isten anyja Mária 

2. Vasárnap 9h: + Bende Miklós 8. évforduló 
este:+ Kiss Lukács 7. évforduló 

Szt. Vazul, Szt. 
Gergely 

3. Hétfı Jézus Szent Neve Hálából Szt. Genovéva 
4. Kedd Élı Éváért szülıkért és családjaiért Szt. Angéla 
5. Szerda A szökıár élve maradt veszteseiért Szt. Simon 
6. Csütörtök A dél-kelet ázsiai áldozatokért Vízkereszt 
7. Péntek Társulatért Szt. Rajmund 
8. Szombat A cserkészcsapatért  
9. Vasárnap 9h: + Katona Imre 17. évf., fia + József10. 

évf., + nagyszülık 
este: + Szécsi András, + Tóth Mária 

Szt. Marcella 

 10. Hétfı Hála a plébániáért Szt. Vilmos 
11. Kedd + Udvardy József 5. évforduló Urunk 

megkeresztelkedése 
12. Szerda + Dr. Jákó István és + Anna  
13. Csütörtök  Szt. Veronika 
14. Péntek + Bende Pál 10. évforduló Szt. Félix 
15. Szombat  Remete Szt. Pál 
16. Vasárnap 9h:+ Vıneki Imre 4. évforduló 

este:  
Szt. Marcell pápa 

17. Hétfı Az iraki háború áldozataiért Remete Szt. Antal 
18. Kedd  Árpádházi Szt. Margit 
19. Szerda  Szt. Márta 
20. Csütörtök  Szt. Sebestyén 
21. Péntek  Szt. Ágnes 
22. Szombat  Szt. Vince 
23. Vasárnap 9h: + Paplogó József 3. évforduló 

este:  
 

24. Hétfı  Szalézi Szt. Ferenc 
25. Kedd  Szent Pál fordulása 
26. Szerda Az auschvitzi áldozatokért Szt. Timóteusz 
27. Csütörtök  Merici Szt. Katalin 
28. Péntek  Aquinói Szt. Tamás 
29. Szombat  Szt. Adél 
30. Vasárnap 9h: + Ábrahám F. István és + Erzsébet 

este: Laczkó István atyáért 
felszentelésének 6. évf. 

 

31. Hétfı + Márki Vince 8.évforduló Bosco Szt. János 

Miseszándékok 
Január (az esti szentmisék idıpontja 17 h) 

 

Szentek és 
ünnepek 
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Évfordulóra 

 

A 2005-ös újesztendı új Csodatévıje már 15 nagyszerő Csodatévı elıdjét 

hagyta maga mögött. Az akkori Karácsony váratlan ajándéka volt a plébánia elsı 

havilapjának megjelenése. A gyermekként közénk jött Isten falunkból is 

fiatalokat hívott meg az İ újságjának szerkesztıségébe, akik jól választották 

meg az elsı szám elindításának idejét. Jézus születésnapja az út kezdete lett. 

Jézus a Teremtı Isten szeretetét és hatalmát jött megismertetni a világgal. Ezt 

elsısorban csodáival mutatta meg. Talán ezért lett a lap címe: CSODATÉVİ. 

Aztán az ı keserves keresztútjával a szenvedésnek adott értelmet, halálával meg 

arra a nagyon fontos idıpontra hívta fel figyelmünket, ami majd a mi 

lehetıségeinknek is pontot tesz a végére. Búcsúvacsoráján, az utolsó vacsorán 

pedig megmondta, hogy Isten Fia létére kínszenvedése és halála a mi bőneink 

bocsánatának érdekében fog történni. 

A Csodatévı egy éves történelmének ünneplésekor vállalt küldetését, 

írásainak kiértékelését kell megtennünk. Ezt okvetlenül megérdemli, mert nem  

hírközlı lappá tette magát, hanem lelki értékeket nyújtott olvasóinak. Imádságai 

ajkunkra adják a szót Istennel való beszélgetéseinkhez; érdekes cikkei 

olvastatják magukat; tréfáival derőre hangolják az embert; a rejtvényekkel 

gondolkodásra késztetnek; liturgikus közleményei a templom napi eseményeit 

közlik. Kedvesen fogalmazottak az ünnepi eseményekrıl szóló 

megemlékezéseik. A szerkesztık: Ábrahám Judit és Kiss Gábor köszönetet és 

dicséretet érdemelnek. Sıt: a lap kitervezése és megindítása is az ı érdemük. 

Nagyszerő, hogy új munkatársakat is örömmel hívnak szerkesztıségükbe. Ezt én 

is kérem: kapcsolódjanak bele értelmes, gondolkodó, aktív szellemi munkára 

vágyat érzı fiatal és felnıtt emberek. Egy falu értelmességére és szellemi 

igényeire vall, hogy két helyi újságjuk is van: a nagyszerő Suttogó, és keresztény 

Csodatévı. 

Ünnepelni kellene feltörı örömmel, ha a nekünk jubileumi karácsonykor 

nem tört volna Dél-kelet Ázsia népére ez a borzalmas szenvedés, amit a még 
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soha nem tapasztalt erısségő földrengés és az országokra zúdult tengerár 

okozott. Tízezrek, sıt százezer ember életét vette el a vihar. Vajon miért kellett 

ez az áldozat? Mert ha a szenvedésnek Isten értelmet adott a keresztáldozattal 

mások bőneinek jóvátételére és kiengesztelésére, akkor mérhetetlen bőnei 

lehetnek korunknak, hogy ennyi áldozatot kellett adni a mérleg másik 

serpenyıjébe. Mi, akiket megkímélt a Bíró ekkora szenvedéstıl, legalább 

könyörögjünk azokért, akiknek gaztettei ennyi ember áldozatát kívánták és 

okozták. És kérjük, hogy legyen boldogabb az új évünk. 

Kartal József plébános 

 

A tudás 
 

Mondják: hatalom. Mondom: öröm. A tudás birtoklás. A szellem vagyona. A 

sok-sok ismeret elvehetetlenül a tied. Az ismeretekben a világot ízlelgetheted. 

Értelmed a világot a fogalmakkal tapintja meg.  

Ha többet tudsz, többet birtokolsz. Ami a tiéd, öröm. És öröm, hogy 

ismereteid által mélyül, szélesül az ismeretlen, ami körülvesz. Az ismeretlen, 

amit csak sejtesz, nem látsz, nem érintesz, nem értesz. A tudás fénye az 

ismeretlen homályába vész. Mennél többet tudsz, annál nagyobb az ismeretlen 

mindenség, amelyben élsz. S ki tudja, mi tesz boldogabbá, az, amit birtoklok, 

vagy az, ami után vágyom?! 

Izgalmas öröm birtokolni azt, amit értesz, tudsz. Izgalmasabb naponta indulni 

tovább az ismeretlenbe.  

Mit akarsz tudni? Örömöd akkor „jóíző”, ha önismeretedben megleled azt, 

ami neked való. Van, akit a csillagok érdekelnek, van, aki a rovarokat kutatja. 

Merre irányítod szellemed fényszóróit? 

A szív élményei közismertek. Törekszik rá minden ember. Az értelem 

élményeiben is részesülhet bárki, ha eszét foglalkoztatja, a szellem nyitott és 

igényét nem fojtja el, de keresi, táplálja, enni ad neki. Ma. Most. 

A tudás hatalom és öröm. 
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Reményeid 
 

Mindenbıl van kiút. Minden út határtalan. Egyetlen úttorkolatban sincs tábla, 

mely azt jelezné, hogy zsákutca.  

Az élet útjairól beszélek. Minden utat végigjárhatsz. A „végén” száz új út vár. 

Menj tovább. Ha lezárnak elıtted egy utat, célod felé másik száz vezet. Indulj. 

Menj. Járj. Meg ne állj.  

Remélj. 

Míg élek, remélek – mondja a jelszó. Ám az is igaz, addig élsz, amíg remélsz! 

A hétköznapok ezer lehetıséget rejtenek. Megtörténhet, amiben már remélni 

sem lehetett. 

A remény szárny. A remény erı. A remény a test egészsége, a lélek roppant 

akarása.  

Reménnyel kezdd a napot, a munkát, a beszélgetéséket. A remény éltesse a 

szeretetet. Reménybıl táplálkozik a szerelmed.  

Reményben dobban a szíved.  

A remény lelkesít. A remény az élet levegıje. Lélegezzél mélyen, megtelsz 

vele. Remélj.  

A reményben él az öröm. 

A „majd”, a „talán”, a „lehet” öröme a reményben elıre ízlelgetteti a 

teljesülés nagyszerő örömét. 

Remélj. 

A reményben az örömet lélegzed életedbe. 

 
(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 
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Sík Sándor 

Újévi reménykedés 
(részlet) 

 
 

Egyszercsak, mégiscsak megjön a 
jövendı. 

Hátha te lennél az, fiatal esztendı? 
 

Hátha te lennél az, aki elbontod 
Fejünk felıl a fekete boltot, 
Butaság fekete fellegei gátját, 
S eget érhet újra az imádság. 

 
Kiálts, ne hallgass, igazak imája, 
Hallja az Isten, hallja, kívánja! 

Visszalengı hózivatar, pelyhezd az égre, 
Zizegjed, zúgjad: szeretet, béke! 

 
Fekete földön újévi fehérség: 

Zsibbadt szívünkben csecsemı reménység. 
Isten, éveket, szíveket teremtı, 
Teremtsen újjá ez az újesztendı! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Egyházközségi hírek: 

 
 
 

A betlehemezı fiatalok 119.025 Ft-ot győjtöttek 
össze, melyet egy plébániai fénymásolóra fordítottunk. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a híveknek, hogy 
befogadták a fiatalokat, és adományaikkal támogatták a 
plébániát. 

 

Januárban megkezdıdnek a házszentelések: 
 

Belterületen:   január 3-tól, amit 
Kammerer Tibor diakónus végez. 

 

Hétfı – Csütörtök  csak délután, 
Péntek – Szombat  egész nap. 
 

Tanyán:   január 17-tıl. 

 Az egyházi adóbeszedık a következık: Csiszár Péter (belterület) 
 Csata Vilmos (tanyán) 
 

Január 24-én 1800 órakor képviselı-testületi győlés lesz a plébánián. 
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Boldog Új Esztendõt 

kívánunk minden 

kedves olvasónknak! 

 
 
 

 
Szerkesztõség 

 

Viccek: ☺ 
Kacsasültre várta a plébános pénteki napon a vendégeit.  
- Nyugodtan ehettek belıle, vadkacsa, ami nem tilos pénteken sem.  
A vendégek hozzá is láttak derekasan, de a finom falatok bizony inkább a 
közönséges kacsa ízére emlékeztettek.  
- Biztos, hogy vadkacsa ez? – aggodalmaskodott az egyik vendég. 
- Egészen biztos. A gazdaasszony addig hajkurászta az udvaron, amíg 

teljesen megvadult….  

☺ 
- Hogy hívták a három napkeleti bölcset?  
- Gáspár, Menyhért, Boldizsár. 
- Nagyon helyesen mondod fiam. No és melyik volt közülük a szerecsen? 
- Hát a fekete… 

☺ 
Szent István elsı vértanú napján kellett volna egy páternek prédikálnia. 
Megkérték azonban, hogy fogná rövidebbre a mondandóját, mert igencsak 
elszállt az idı. Nem szólt erre a barát semmit, csak felment a szószékre, s az 
alábbi, igen rövid prédikációt tartotta:  

- „Szerelmetes hallgatóim! Épp ma vagyon egy esztendeje, hogy ezen 
a helyen szóltam nektek, hirdetve Szent István dicséretét. Mivel pedig 
azóta errıl a szentrıl semmi újságot sem hallottam, hozzákölteni pedig nem 
akarok, azért csak maradjunk a tavalyi mellett!” 

Azzal áldását adta a hallgatóságnak, és lejött a szószékrıl. 

☺ 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor, Kammerer Tibor 
Lektorálta: Kartal József plébános 

Barátunk Szegedre érkezett látogatóba; elhatározta, hogy egyúttal megismerkedik 
a várossal is. Útikalauzát mi is átnéztük, s úgy látjuk, néhány helyen hibás a leírás. 
Segíts barátunknak, s a hibajegyzéket juttasd el hozzánk! 

 
1. Csanád megye 186.000 lakosú megyei jogú városa. Legrégibb 

településeink egyike. A város lakossága már István király idején is 
magyar. Az Árpád-kor végén jelentıs hadászati és egyházi központ 
volt. Neve földrajzi elhelyezkedésébıl keletkezett: a szeg (sarok, 
kiszögellés) szónak "d" helynévképzıvel ellátott alakja. A névadás 
indoka a Duna nagy kiszögellése, kanyarja a város közepénél.  

2. Itt született Dugonics András jezsuita szerzetes tanár, az elsı magyar 
regény, az Etelka, és az elsı matematika-tankönyv írója. Móricz 
Zsigmond városa, de itt lakott Kosztolányi, Babits, Mikszáth, 
Gárdonyi, Móra, Tömörkény. És itt tanult Radnóti Miklós és József 
Attila is. Ez utóbbinak nevét viseli az egyetem. 

3. A város lakói megfogadták, hogy ha városukat az 1879-es tőzvész után 
sikerül újjáépíteni, templomot építenek Isten dicsıségére. A Fogadalmi 
templom vagy Dóm a tiszai árvíz után épült Foerk Ernı tervei szerint, 
neoromán ízlésben. 

4. A templomban találhatjuk Szent Gellértnek, az egyházmegye elsı 
püspökének sírját is. A falon Fadrusz János híres feszületének az eredetijét 
láthatjuk. A szobrászmővész önmagát kötöztette keresztre, és az errıl készült 
fényképek alapján mintázta meg mővét. 

5. A templom egyik érdekessége a fıoltár fölötti boltozaton Márton Ferenc 
"Szögedi szőrös Mária" mozaikja, szőrben, szegedi papucsban és stilizált 
magyar ruhában. 

6. A Dóm tér szabályos négyzet alakú területe éppen akkora -12.000 
négyzetméter-, mint a milánói Szent Márk tér; ez is Szent Gellért püspökre utal, 
aki Milánóból érkezett hazánkba. 

7. A Felsıvárosban találhatjuk a piaristák templomát, rendházát és gimnáziumát. A 
rendházban lakott Mécs László piarista pap-költı is. 

8. Szeged különleges értéke még a gótikus alsóvárosi ferences templom, a Havas 
Boldogasszony. Pompás gótikus hálóboltozata van. A templom egyik 
mellékoltárán láthatjuk a híres Könnyezı Máriát, a czestohovai kegykép 
mővészi másolatát." 

 
A rejtvényre adott megfejtéseiket január 28-ig várjuk. Leadhatók a 

sekrestyében vagy a „Csodatévı” szerkesztıinél. 
Elızı rejtvényünkre helyes választ csak Papp Istvánné adott. Nyereményét a 

sekrestyében átveheti. 

A decemberi rejtvényünk megfejtés: „gyújts pici gyertyát sokat.” 
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