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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

 

Szent Józsefhez 

 

Szent József légy házunk ura, kiscsaládunk 

patrónusa! Egyetértés, hû szeretet egyesítse 

szíveinket. Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az 

ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, 

erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait: 

oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, 

ami lelkünkre hátrányos. Engedd be az istenáldást, 

minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket 

Jézusodnak, Szeplôtelen Szûz Arádnak, hogy 

családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. 

 

Ámen 

II. évf. 4. szám (18)  2005. Március 
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1. Kedd  Szt. Lea 

2. Szerda  Szt. Ágnes 

3. Csütörtök  Szt. Frigyes 

4. Péntek Gyászmise + dr. Árva Gabriella lelkiüdvéért Szt. Kázmér 

5. Szombat + Boris István plébánosért Szt. Adorján 

6. Vasárnap 9h: Miskolci Etelka 
este: + Szekeres Ferenc, + Szeredi Rozália, + 
Révész Sándor, + Szekeres Margit 

NAGYBÖJT 4. vas. 
Szt. Koletta 

7. Hétfı  Szt. Perpétua, Felicitas 

8. Kedd + Laurusz és Richárd irgalmasrendi atyákért Istenes Szt. János 

9. Szerda Élı Franciskáért Szt. Franciska 

10. Csütörtök Papp Szilveszter lelkiüdvéért, 1. évf. Szt. Emil 

11. Péntek Társulatért Szt. Konstantin 

12. Szombat + Jójárt József 10. évf. Szt. Gergely 

13. Vasárnap 9h:  
este: + Császár Vince, + Tóth Matild, + Teréz és 
+ dr. Vass József 

NAGYBÖJT 5. vas. 
Szt. Patrícia 

14. Hétfı + Matild és a család élı tagjaiért  

15. Kedd Lengyel István, Szikszer Ilona és Etelkáért Szt. Kelemen 

16. Szerda  Szt. Herbert 

17. Csütörtök + Szécsi József, + dr. Vass József és + Tóth 
Terézia 

Szt. Patrik 

18. Péntek + Édesanyámért Szt. Sándor 

19. Szombat 9h: + Sövényházi József 
este: + Horváth József és + Tanács Julianna 

Szt. József 

20. Vasárnap 9h: + Biczók András, + István, + Papp Julianna, 
+ Péter Károly 
este: 

VIRÁGVASÁRNAP 
Csáki Boldog Mór 

21. Hétfı   

22. Kedd  Szt. Beáta 

23. Szerda  Szt. Ottó 

24. Csütörtök este 7h: + Papp Gábor névnapjára Szt. Gábor 

25. Péntek este 7h: Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 

26. Szombat este 7h: + Ábrahám Mihály és + Reznák 
Julianna 

Szt. Emánuel 

27. Vasárnap 9h:  
este: 

HÚSVÉT 
Szt. Lídia 

28. Hétfı 9h:  
este: + Vér István és a család élı tagjaiért 

HÚSVÉTHÉTFİ 

29. Kedd + Mindszenty József boldoggá avatásáért Szt. Bertold 

30. Szerda   

31. Csütörtök  Szt. Benjámin 

Miseszándékok 
Március (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 

Szentek és 
ünnepek 
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Öröm másokban 
Szeretnek 

 

Nem veszed észre? Ezért vagy szomorú. Könnyen elkeseredsz. Van, aki 
kétségbeesik. Csak azért, mert nem veszi észre, hogy szeretik. 

Szeretnek. 
Van bölcselet, mely állítja, hogy a Mindenség alapszövete a szeretet. Hogy vagy, 

létezel, a Mindenség egyetlen szálja vagy: szeretet. Mindegy, hogy ez gyertyalángnyi 
fény vagy csillag-tőzözön, nem lehet nem látni. Látni kell, mert vonzza a szemet s a 
szívet. 

Ember vagy. Lényeged a szeretet. A szeretet azzal, hogy van, már vonz, hat. Akár 
akarod, akár nem, valakit vonzol, másokra hatással vagy. Van, aki keres. Pont téged. 
Mert csak te vagy elég neki. Van valaki, aki a szeretetnek arra az árnyalatára született, 
amely te vagy. Szeret. Szeretnek. Vedd észre. 

Nézz körül! Szíved tapogassa ki. Érezze meg. A családban. Ismerıseid körében. 
Munkatársaid. Barátaid. Senkid nincs? Nem lehet. Nyisd ki a szíved. Nyisd ki. A virág, 
amely nem tárja szét szirmait, annak mézét a méhecske meg nem találja. 

Szeretnek. Cserépben a virág, amelyet öntözöl. A cicád, amely lábadnál 
dorombol. A nap, amely melenget. A szél, amint kuszálja a hajad. Az eladó, aki rád 
mosolyog. Aki írja neked e sorokat! 

Szeretnek. 
Fogadd el. Az öröm lesz a tiéd. 

 

A gyermek 
 

Ahol az ember él, ott a gyermek. Találsz helyet, ahol nincsenek? Mikor tölthetsz 
el egy napot, hogy gyermekkel ne találkozz? Játszóterek kacagásuktól hangos. Az 
utcán ık szaladnak elıtted. Kórházban külön osztályuk van. Temetıkben ott a sírjuk. 
Vonat- és buszablakon szemükkel ık falják a tájat. 

Naponta találkozol gyermekkel. 
A gyermek ember. Ember az indulás lendületével. A kezdet ısfrissessége bennük. 

Szellemük nyitott. Lényük csodálkozás és öröm. Létük szirom-törékeny. 
İsbizalommal néznek embert és világot. Mind keresı és ajándékozó szeretet. 

Naponta találkozol gyermekkel. 
A gyermekben a mese valóság, a valóság mese. Fölemeli kezét, mint a madár s 

más bolygóra repül… Nyolc-tíz babát sorba ültet, írást tanít, dicsér, büntet, hiszen ı 
tanár… 

Szemük csodával tele. 
Nézz rájuk, játékukból feléd nevet az öröm. Kérdéseikben a bölcsesség faggatja a 

létet, - ne légy türelmetlen, nem téged –, de most nekik, akik tapasztalni kezdik az 
életet és halált, te tudsz szólani. 

A gyermek. 
Ijedj meg, ha már nem tudsz örülni neki. 
 

(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 
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A WIMEXEK 
 

A wimexek kicsi faemberek voltak. Mindegyik faembert egy Éli nevő fafaragó 
készítette, akinek mőhelye a falu feletti hegy tetején állt. Mindegyik wimex más és más volt. 
Némelyiknek hosszú orra volt, a másiknak nagy szeme, néhányan közülük magasak voltak, 
mások pedig alacsonyak. Volt, aki kalapot viselt, mások kabátban jártak. De mindnyájukat 
ugyanaz a fafaragó készítette és mindannyian ugyanabban a faluban éltek.  

A wimexek mindennap reggeltıl estig 
ugyanazt csinálták: matricákat ragasztgattak 
egymásra. Mindegyiküknek volt két doboza: az 
egyikben arany csillagok voltak, a másikban 
pedig szürke pontocskák. A wimexek városszerte 
mást se csináltak, csak naphosszat ezeket a 
csillagokat és pontokat ragasztgatták egymásra. A 
szépek, akiknek a fájuk sima volt, a festésük 
pedig jó, mindig csillagokat kaptak. De ha 
valakinek a fája durva volt vagy a festék lepergett 
róla, szürke pontokat kapott a többi wimextıl. Az 
okosak is csillagokat kaptak, meg azok is, akik 
nagy botokat tudtak a fejük fölé emelni vagy át 
tudtak ugrani magas dobozokat. Voltak olyanok 
is, akik nagy szavakat tudtak mondani, vagy 
éppen szépen tudtak énekelni; a wimexek ezeknek 
is csillagokat adtak, amik némelyik wimexet már 
teljesen beborították. Amikor csillagokat kaptak, a 
wimexeket olyan jó érzés töltötte el, hogy gyorsan 
csináltak megint valamit, hogy újfent kapjanak 

egy csillagot. 
Mások ellenben csak keveset tudtak felmutatni, s így szürke pontokat kaptak. 

Pancsenelló is ilyen volt. Bár ı is megpróbált magasra ugrani, mint a többiek, de mindig 
elesett. Amikor pedig elesett, a többiek köréje győltek és szürke pontokat adtak neki. Néha, 
egy-egy ilyen szerencsétlen esés során Pancsenellónak megsérült a fája - ekkor a többiektıl 
újabb szürke pontokat kapott. Ilyenkor próbálta megmagyarázni, hogy miért is esett el, de 
mentegetızése esetlenül sült el és végül újabb szürke pontokat adtak neki. Egy idı után 
Pancsenellónak olyan sok szürke pontja lett, hogy az utcára sem akart kimenni. Attól félt, 
hogy valamit rosszul fog csinálni - mondjuk otthon felejti a kalapját vagy belelép egy tócsába - 
és akkor a wimexek megint egy újabb szürke ponttal válaszolnak.  

- "Megérdemli a sok szürke pontot!" - helyeseltek a faemberek.  
- "Nem jó faember!" 
Egy idı után Pancsenelló hitt nekik. "Nem vagyok jó wimex." - mondogatta. Néha mégis 

elment hazulról, olyan wimexek társaságát kereste, akiknek szintén sok szürke pontja volt. 
Közöttük jobban érezte magát. 

Egy napon találkozott egy olyan wimex-szel, akihez foghatót azelıtt még soha nem 
látott. Nem voltak rajta szürke pontok, se pedig csillagok. Csak egyszerően fa volt. 
Krisztinának hívták. Na nem mintha a wimexek nem próbáltak volna meg rá is matricákat 
ragasztani, de a matricák egyszerően nem ragadtak rá. Néhányan csodálták Krisztinát, mivel 
nem voltak rajta ilyen pontocskák s rohantak hozzá, hogy csillagokat aggassanak rá. De azok 
leestek róla. Mások lenézték, mivel nem voltak rajta csillagok és szürke pontokat nyomtak rá, 
ám azok is leperegtek. "Ilyen szeretnék lenni." - mondta Pancsenelló. "Nincs szükségem 
senkinek a bélyegére." Megkérdezte tehát a matrica nélküli wimexet, hogy neki hogyan 
sikerült ezt megcsinálni. 
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- "Könnyen." - felelte Krisztina. "Mindennap elmegyek és meglátogatom Élit."  
- "Élit?" 
- "Igen, Élit, a fafaragót. Ott vagyok vele a mőhelyben." 
- "Miért ?" 
- "Hát miért nem jössz el és nézed meg magad ? Menj fel a hegyre, ı ott van." - s ezzel a 

matrica nélküli wimex megfordult és továbbugrált. 
- "De biztosan nem is akar majd velem találkozni !" - kiabálta Pancsenelló, de Krisztina 

nem hallotta meg. Pancsenelló hát hazament. Leült az ablaknál és nézte a faembereket, amint 
buzgón sürögtek-forogtak és adogatták egymásnak a csillagokat és pontokat. 

- "Ez így nem jó." - motyogta magában és elhatározta, hogy meglátogatja Élit. Felment a 
szők ösvényen a hegytetıre és belépett a mőhelybe. Fa szemei kerekre nyíltak a 
csodálkozástól, amikor meglátta a hatalmas méreteket. A szék akkora volt, mint ımaga. 
Lábujjhegyre kellett állnia, hogy ráláthasson a munkaasztalra. A kalapács olyan hosszú volt, 
mint a karja. Pancsenelló nagyot nyelt. "Itt nem maradok." - gondolta és megfordult, hogy 
elmenjen. Ekkor hallotta, hogy valaki a nevén szóllítja. "Pancsenelló !" 

A hang mély volt és erıs. Pancsenelló megállt. 
- "Pancsenelló ! Milyen jó, hogy látlak ! Gyere, hadd nézzelek meg !" 
- "Te tudod a nevem?" - kérdezte a kis wimex. 
- "Hát persze. Én készítettelek." Éli lehajolt, felvette és egy padra ültette. 
- "Hmm..." - mondta a készítı elgondolkodva. "Úgy látszik rossz jegyeket kaptál." - "Én 

nem akartam, Éli, igazán mindent megpróbáltam ..." 
- "Ó, elıttem nem kell védekezned, gyermekem. Engem nem érdekel, hogy a többi 

wimex mit gondol." 
- "Nem ?" 
- "Nem. És téged se kéne, hogy érdekeljen. Kik ık, hogy csillagokat meg szürke 

pontokat osztogatnak ? İk is wimexek, ugyanúgy, mint te ! Az, hogy ık mit gondolnak az 
nem számít, Pancsenelló. Csak az számít, hogy én mit gondolok. És én úgy gondolom, hogy te 
nagyon értékes vagy." 

Pancsenelló nevetett. "Én ? Értékes ? Dehát én nem tudok gyorsan menni, nem tudok 
ugrálni, jön le rólam a festék ... Miért vagyok fontos neked ?" 

Éli Pancsenellóra tette a kezét és nagyon lassan így szólt: "Azért, mert az enyém vagy. 
Ezért vagy nekem fontos." 

Pancsenellóra még soha senki sem nézett így. Legkevésbé nem az alkotója. Azt sem 
tudta mit mondjon. 

- "Mindennap vártam, hogy elgyere." - magyarázta Éli. 
- "Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, akin nem voltak bélyegek. " 
- "Tudom, ı már beszélt nekem rólad." 
- "Miért nem ragadnak rá a matricák ?" 
- "Azért, mert eldöntötte, hogy az amit én gondolok ıróla, az fontosabb neki, mint az, 

amit az emberek gondolnak. A matricák csak akkor ragadnak, ha hagyod ıket." 
- "Micsoda ?" 
- "A matricák csak akkor ragadnak, ha azok fontosak neked. Minél inkább bízol a 

szeretetemben, annál kevésbé lesznek fontosak a matricák." 
- "Nem vagyok biztos benne, hogy értem-e amit mondasz." 
- "Majd megérted. De ez idıbe fog telni. Sok matricád van. Most annyi a teendıd, hogy 

gyere el hozzám minden nap. És hadd emlékeztesselek arra, hogy én törıdöm veled." Éli 
leemelte Pancsenellót a padról és letette a földre.  

- "Ne felejtsd el - szólt utána Éli, miközben a wimex kilépett a házból - te értékes vagy, 
mert én alkottalak téged. És én nem tévedek." 

Pancsenelló nem állt meg, de a szívében azt gondolta: "Azt hiszem, ezt komolyan 
gondolja." És amikor ez megfogalmazódott benne, egy szürke pont lehullott a földre. 
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A bûnbocsánat szentsége 
 
A keresztény ember a beavatás szentségei révén részesedik Krisztus új életébıl. A földi 

életünkben azonban ki vagyunk téve a betegségnek, a halálnak. Lelkünk új életét is 
meggyöngítheti, sıt meg is semmisítheti a bőn. Jézus Urunk testünk-lelkünk orvosa (Mk 2,1-
12) a gyógyítás két szentségét hagyta ránk: a bőnbocsánat szentségét és a betegek kenetét. A 
beavatás három szentsége elég erıssé teszi lelkünket ahhoz, hogy egész életünkben el tudjuk 
kerülni lelkünk halálát (a halálos bőnt), de huzamos ideig (pl. egy évig) nem tudjuk elkerülni 
lelkünk kisebb betegségeit (a bocsánatos bőnöket). Testünknek meg kell halnia elıbb-utóbb, 
lelkünknek nem. 

A keresztség utáni megtérés állandó feladat. Az Egyház egyszerre szent és folyamatos 
megtisztulásra szorul, a bőnbánatnak és a megújulásnak útját járja szüntelen. A szív megtérése 
nélkül a bőnbocsánat cselekedetei terméktelenek maradnak. Kell hozzá a vágy, hogy Isten 
kegyelmének segítségével életemet megváltoztatom ahol az változásra szorul. Vele jár a belsı 
szégyenkezés, hogy az engem határtalanul szeretı Isten nekem ennyire nem számított, hogy 
Tıle elfordultam és fontosabbnak találtam valami teremtményt. A bőn személyes sértés, nem 
csupán személytelen szabályzat elleni kihágás, vagy csupán „semleges” magatartás: „Mit 
kötekedsz velem Isten, hiszen nem vagyok szabálysértı!” egy vadidegennel bánhatok így, de 
az engem szeretı Istennel! 

A megtérés kezdeményezıje a Szentlélek Isten, aki megadja a bőnbánat kegyelmét. 
 

A bőnbánat és kiengesztelıdés szentsége 
 

A bőn mindenek elıtt személyes támadás az Isten ellen: a Vele való közösség 
megszakítása. Ugyanakkor a bőn megtámadja az Egyházzal való közösséget is.  

 
Egyedül Isten bocsátja meg a bőnöket 

 
Jézus az Istennek Fia, ezért mondhatta magáról: ”Az Emberfiának hatalma van a földön 

a bőnök megbocsátására” (Mk 2, 10), és ismételten meg is tette: „Bocsánatot nyertek bőneid” 
(Lk 7, 48). Ezt a hatalmát átadta kiválasztott embereknek is. (Jn 20, 23) 

 
Kiengesztelıdés az Egyházzal 

 
Jézus Péternek mondta: „Neked adom a mennyek országának kulcsait…” (Mt 16, 19) 

biztos, hogy Péternek adott oldó-kötı hatalom meg van adva a fejével egyesült 
apostolkollégiumnak is. (Mt 18,1; 28,16-20). Az oldás-kötés azt jelenti, hogy akit ti (apostolok 
és apostolutódok) kizártok a közösségetekbıl, az ki lesz zárva az Istennel fennálló 
közösségbıl; és akit ti újból befogadtok a közösségetekbe, azt Isten is befogadja az övébe. AZ 
EGYHÁZZAL VALÓ KIENGESZTELİDÉS ELVÁLASZTHATATLAN AZ ISTENNEL 
VALÓ KIENGESZTELİDÉSTİL. 

 
A bocsánat szentsége 

 
Krisztus a bőnbánat szentségét az Egyház valamennyi bőnös tagja számára rendelte, 

mindenekelıtt azoknak, akik keresztségük után súlyos bőnbe estek, és így elvesztették a 
keresztségi kegyelmet és megsebezték az Egyház közösségét. Az elsı századokban a 
keresztségük után különösen súlyos bőnöket (pl. bálványimádás, házasságtörés, emberölés) 
elkövetı keresztények kiengesztelıdése nagyon szigorú fegyelmi 
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követelményhez volt kötve. Nyilvános bőnbánattartást kellett vállalniuk, gyakran éveket, 
mielıtt feloldozásban részesültek volna a következı nagycsütörtökön. 

Idıvel szokásba jött a nyilvánosság kizárásával a bőnbánó és a pap között a legrejtettebb 
módon, egyetlen szentségi cselekményben egybefoglalni a súlyos és bocsánatos bőnök 
megbocsátását, már a vezeklés teljesítése elıtt. Ez az Egyház gyakorlata ma is. 

Két lényegi elemet tartalmaz: Egyrészt az ember cselekedeteit, aki a Szentlélek 
irányításával megtér: ezek a bánat, a bőnbevallás és az elégtétel, - másrészt Isten cselekvését 
az Egyház közbejöttével: a püspök (papjai útján) Jézus Krisztus nevében megadja a bőnök 
bocsánatát (feloldozás) és meghatározza az elégtétel módozatát. 

 
A bőnbánó cselekedetei 

 
A bőnbánat tartás arra kötelezi az bőnöst, hogy annak mindhárom összetevıjét szívesen 

elfogadja: szívében bánatot, száján bevallást, magatartásában a gyümölcsözı elégtételt. 
A bőnbánat 
„Bánat nélkül nincs bocsánat”. 
Elsı a bánat: a lélek fájdalma elkövetett bőne miatt azzal az elhatározással, hogy a 

jövıben többé nem vétkezik. („Bánat és erıs fogadás”) nem igaz bánat, ha bánom ugyan ami 
volt, de holnap folytatom, mert hiszen a mai világban… Szakítási szándék kell. 

A bánat lehet félelembıl („nem tökéletes bánat”), amikor az igazságos Isten büntetése 
nyugtalanítja lelkiismeretemet. Ez felkészít arra, hogy szentségi gyónásban az İ irgalmába 
kapaszkodjam. 

Lehet a bánat szeretetbıl („tökéletes bánat”). Az ilyen bánat még a halálos bőnökre is 
bocsánatot szerez, ha szándékom meggyónni mihelyt tehetem. 

A bőnök meggyónása 
A papnak tett bőnbevallás a bőnbánat szentségének lényeges része. 
Az Egyház parancsa szerint minden hívı, aki eljutott a megkülönböztetés korára, évente 

legalább egyszer köteles meggyónni azokat a súlyos bőnöket, amelyeknek tudatában van. A 
gyermekek kötelesek gyónni mielıtt elsı áldozók lennének. 

Az Egyház nagyon ajánlja a kisebb hibáknak (bocsánatos bőnöknek) meggyónását is. Ez 
segíti lelkiismeretünk alakítását, rossz hajlamaink leküzdését, és óriási kegyelmi lökés hogy a 
lelki életben elıre haladjunk. 

Az elégtétel 
Sok bőn kárt okoz embertársainknak is. Ezt is valamiképpen jóvá kell tennünk. A bőntıl 

megszabadult bőnösnek még vissza kell nyernie a teljes lelki egészséget. Valami többletet kell 
tennie bőnei jóvátételéért, valamiképpen „elégtételt” kell adnia. 

 
A szentség kiszolgáltatója 

 
Ahogy Krisztus Urunk apostolainak adta a bőnök megbocsátásának hatalmát, úgy az 

apostolok utódaiknak adták azt tovább. Az apostolutódok – a püspökök – meg felszentelt 
papjaiknak adják tovább, hogy bőnt bocsássanak „az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

A püspök a bőnbánati fegyelem alkalmazója. Munkatársai a papok olyan mértékben 
gyakorolják, amilyen mértékben fölhatalmazást kaptak erre a püspöküktıl. Szoktak lenni 
különösen súlyos bőnök, melyek alól a föloldozást a püspök magának tartja fenn. Halálveszély 
esetén minden fenntartás megszőnik. 

Minden gyóntató pap kivétel nélkül titoktartásra köteles a bőnbánók által meggyónt 
bőnöket illetıen mindenkivel szemben. Ezt nevezik gyónási titoknak, „szentségi pecsétnek”. 
Ennek megtartására a Szentlélek Úristen úgy látszik különös gonddal vigyáz: a gyónási 
titoknak voltak vértanúi (pl. Nepomuki Szt. János), de elárulója nem volt még 2005 év óta. 
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A szentség hatásai 
 

Hatása teljes kiengesztelıdés Istennel és az Egyházzal. Tehát Isten vonatkozásában 
„lelki föltámadás”, a lélek újra megkapja elveszített „életét” vagy egészségét (Lk 15, 32), a 
szeretet helyreáll. – az Egyház vonatkozásában újra helyreáll a megszakadt közösség, a 
bőnbánó visszakerül Isten fiainak családi közösségébe, megerısödik benne a lelki javaknak 
Krisztus Teste élı tagjai között végbemenı cseréje. Akár még a vándorlás állapotában vannak 
azok a tagok, akár már az égi haza örömében vannak. 

 
A bőnbánat szentségének kiszolgáltatása 

 

A teljes liturgia ez volna: Köszöntés, a pap áldása, Isten igéjének olvasása, hogy ez 
megvilágosítsa a lelkiismeretet és fölkeltse a bánatot, buzdítás megtérésre, gyónás, vagyis a 
bőnök beismerése és azok megvallása a papnak, az elégtétel kirovása és elfogadása, a pap által 
adott föloldozás, hálaadás, végül elbocsátás a pap áldásával. 

Ha közösen, igeliturgia keretében ünneplik a kiengesztelıdést, abban az esetben is a 
bőnök személyes megvallása és az egyéni feloldozás egyenkint történik – bár ez a mód jobban 
kifejezi a gyónás egyházi-közösségi jellegét. 

Az egyéni és teljes gyónás, melyet föloldozás követ, marad az egyedüli és rendes módja 
az Istennel és az Egyházzal történı kiengesztelıdésnek. Krisztus cselekszik minden 
szentségben, aki személyesen fordul minden bőnöshöz: „Fiam, bőneid bocsánatot nyertek” 
(Mk 2, 5). Természetesen csak akkor érvényes a föloldozás, ha a bőnbánó ıszinte. A gyóntatót 
be lehet csapni, az Istent nem, hiszen İ a szívünkbe lát. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyházközségi hírek: 
 

 
 
 

 
 
 

Kartal József atya gyógyulása idején ügyeikkel kérjük, hívják a plébániát (273-260). 
Ha itt nem találnak senkit, akkor 
plébániai ügyekkel: Vargáné Ábrahám Ildikót (06 20 420 8186), betegellátással 
kapcsolatban: Laczkó István atyát (06 30 289 0119) keressék bizalommal.
 Megértésüket köszönjük! 
 

Ne felejtsük el, hogy CSAK Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton 

kezdıdnek az esti szertartások 7 órakor. 
Március 27-én, Húsvét vasárnapján körmenettel ünnepeljük Krisztus feltámadását. 

Gyóntatás: Március 6-án és 13-án vasárnap délelıtt   830 – 1000 –ig 

délután   1700 – 1800 –ig. 

Március 6-án Lelkigyakorlatos szentbeszéd az Oltáriszentségrıl. 
Március 13-án Szeghı József piarista házfınök tart 
lelkigyakorlatot. 
Március 19-én egész napos szentségimádás lesz 
egyházközségünkben. A 9 órai szentmise utántól az esti 
szentmiséig lesz kitéve az Oltáriszentség. Kérjük a kedves 
híveket, hogy mindig legyen látogatója Jézusnak. 
Március 20-án Virágvasárnap. Barkaszentelés és körmenet lesz 
templomunkban. 
Március 21. Elkezdıdik a Nagyhét.  
Március 24. Nagycsütörtök – Az utolsó vacsora. 
Március 25. Nagypéntek – Hódolat a kereszt elıtt, Gyümölcsoltó 
Boldogasszony. 
Március 26. Nagyszombat – A feltámadás elıestéje. 
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- Pincér, a tányéromban egy légy úszkál! 
- No és, jobban szeretné, ha vízipólózna? 

$$$$ 
Bobi elıször utazott repülıgépen. Lelkendezve meséli élményeit Józsinak: 

� Elıször letört az egyik szárny, aztán a másik… 
� És utána mi történt? 
� Aztán sorra jött a törzs… 
� És tovább – kérdezi elhőlve Józsi. 
� Aztán megettem a mellehúsát. 

$$$$ 
� Képzeld a borbélyom feltalált egy nagyszerő gépet. Be kell dugni a fejedet egy 

búrába, és a gép pillanatok alatt megborotvál. 
� Nem létezik. Hiszen mindenkinek más formájú a feje! 

� Elıször igen… 

$$$$ 
Egy kapzsi  ember  beszél  Istennel ,  ezt  mondja:  
-  Istenem, mondd,  igaz,  hogy neked ezer  év csak néhány 
pi l lanat? 
Erre  Isten:  
-  Igaz!  
-  És  mondd,  az is  igaz,  hogy neked egy mil l ió  dol lár  csak 
néhány cent? 
-  Igaz!  
Erre  a  kapzsi :  
-  Istenem, mondd,  nem tudnál  adni  néhány centet? 
Mire  Isten:  
-  Dehogynem, csak várj  néhány pi l lanatot!  

$$$$ 

- Hello szívem! Az elıbb láttam egy új ruhát 100 000 
forintért. Megvehetem?  
- Hát persze.  
- Az elıbb láttam egy nagyon új autót. Csak 10 millió. 
Megvehetem?  
- Hát persze.  
- Az elıbb láttam a nyaralót, amit már olyan régóta 
szeretnék. Ez is olcsó, csak 100 millió. Megvehetem?  
- Persze.  
- Köszi! Otthon várlak!  
- Oké!  
A férfi leteszi a telefont, majd felnyújtja a magasba:  
- Nem tudja valaki, kié ez a telefon? 

$$$$ 

 

Viccek: 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor.  
Lektorálta: Kartal József és Laczkó István plébánosok 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rejtvényre adott megfejtéseiket március 27-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében vagy a „Csodatévı” szerkesztıinél. 

Elızı rejtvényünkre választ sajnos senki sem adott. Bár sokakat 
megmozgatott a rejtvényfejtés. Ennek szívbıl örülünk.   

A februári rejtvényünk megfejtése:  

 Mondja a fiú: „FUSSUNK, MINT AZ ÖRÜLTEK!”  

R
e
j
t
v
é
n
y
 
!!! 

AGÁRKOSBOR, 
ARANYVIRÁG, 
FAGYÖNGY, 
GOMBORKA, 
GURGOLYA, 
GYERTYÁN, 
KANKALIN, 
KÉKCSILLAG, 
NAPRÓZSA, 
NYÚLÁRNYÉK, 
RÉTILEDNEK 

Január elsején sok mindent ünneplünk: a polgári év kezdetét, Mária 
Istenanyaságát, ez a nap Jézus névadásának az ünnepe is és a Béke 
világnapja. 

 
A rejtvény az újévnek egy gyakran hallott, de az ünnepre ritkán 

használt elnevezése. Helyezd el az ábrában az alábbi növényneveket 
úgy, hogy minden név utolsó betője megegyezzék a következı név elsı 
betőjével. Segítségül beírtunk két betőt. Olvasd össze a kiemelt betőket 
a számozás sorrendjében! 


