II. évf. 5. szám (19) 2005. Április

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Szent Patrik imája
Urunk Jézus,
te légy velünk, te légy elıttünk!
Urunk Jézus,
te légy mögöttünk, te légy bennünk!
Urunk Jézus,
te légy alattunk, te légy fölöttünk!
Urunk Jézus,
te légy megengesztelıdésünk,
te légy békességünk!
Urunk Jézus,
Állj jobbunkon és állj balunkon!
Urunk Jézus,
légy mellettünk, ha lefekszünk és ha fölkelünk!
Urunk Jézus,
te légy azok szívében, akik ránk gondolnak!
Urunk Jézus,
te légy azok ajkán, akik ránk gondolnak!
Urunk Jézus,
te légy azok ajkán, akik rólunk beszélnek!
Urunk Jézus,
te légy minden szemben, mely minket lát!
Urunk Jézus,
te légy minden fülben, mely minket hall!
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Miseszándékok
Április (az esti szentmisék idıpontja 19 h)
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Péntek
A Társulat tagjaiért
Szombat
Vasárnap 9h: + Börcsök Vince, + Dobó Rozália és +
gyermekük
este: + Dobó Antal 2. évf.
Hétfı
Kedd
Szerda

+ Varga Zoltán 6. évf.

Csütörtök
Péntek
Szombat + Bályi Dániel és a Jakab család meghalt
tagjai
Vasárnap 9h: + Papp József és + Tibor
este:
Hétfı
Kedd
Szerda
+ Rácz Ida
Csütörtök
Péntek
Szombat + Kisistók Árpádné Csonka Klára 16. évf.
Vasárnap 9h:
este: Hálából Lırinczi László és Csillag
Katalin házasságkötésének 30. évfordulóján
Hétfı
+ Vıneki Mihály, + Molnár Mária és a
családért
Kedd
Szerda
+ Nagy Ferencné 4. évf.
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap 9h: + Németh János, + Szőcs Matild és a
család élı és meghalt tagjaiért
este: + Rózsa György 7. évf.
Hétfı
Kedd
Szerda
+ Szécsi Mátyás, + Dunai Rozália, + László
Csütörtök
Péntek
Szombat
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Szentek és
ünnepek
Szt. Hugó
Paolai Szt. Ferenc
Húsvét 2. vas.
Szt. Richárd
Gyümölcsoltó
Boldogasszony
Szt. Vince
Szt. Vilmos
De la Salle Szt. János
Szt. Dénes
Szt. Valér
Húsvét 3. vas.
Szt. Szaniszló
Szt. Hermina
Szt. Tibor
Szt. Anasztázia
Szt. Bernadett
Húsvét 4. vas.
Szt. Izidor

Szt. Emma
Szt. Anzelm
Szt. Noémi
Szt. Adalbert
Húsvét 5. vas.
Szt. György
Szt. Márk evangélista
Szt. Ervin
Szt. Marianna
Chanel Szt. Péter
Sziénai Szt. Katalin
Szt. V. Piusz pápa

Munkatársaid
Nem ellenséged. Nem barátod. Ember, mint te. Hasonló igényekkel és vágyakkal. Értsék
meg. Dolgozzanak együtt vele. Kudarcain ne nevessenek. Segítsék. Sikerén irigység nélkül
örüljenek. Vegyék észre, ha új nyakkendıt köt. Dicsérjék haját, ha fodrásztól jött. Ha könnyek
nélkül sír, úgy kérdezzék, hogy ne kelljen válaszolnia, ha nem akar. Ha boldog, örömét osszák
meg. Tiszteljék véleményét.
A munkabérre neki is szüksége van. A jutalmat várja. A prémiumot miért ne érdemelné
meg? Éhes a szóra. A megszólás fáj neki. Becsületére, jó hírnévre szüksége van. Mindent ı
sem tudhat. Ha titkolja, még inkább segítségre szorul. Vannak jó és rossz napjai. Mint neked.
Munkatársad nem ellenséged, nem barátod. Ember. Hibákkal, erényekkel kevert lény. Mint
te. A kı, amelyet rádobsz, visszahullhat rád. Ha dicséred, az elismerést válthat ki feléd. Amit
neki segítesz, rajtad is segít. Ilyen az élet. Ott a munkahelyen.
Rajtad múlik, hogy munkatársad bosszúság vagy öröm lesz számodra. Amit magadnak
akarsz, tedd a másiknak. S tetteid megtermik az öröm mindennapi gyümölcseit.

Ellenségeid
Panaszkodsz rájuk?
Miért, te mindenkit szeretsz? Győlölet még soha nem kavarta fel a szíved?
Megbocsátottál? Megbocsáthat ı is neked.
Ellenségeid. Haragosaid. Szerencse, hogy vannak. Ki tárná fel árnyoldalaidat? A barát
inkább csak dicsér. Dicsérete pedig – olykor – hízelgést takar.
Ha nincs sötét, tudod-e mi a fény? A barát az ellenség mellett tőnik fel igazán.
Ellenség. Biztos? Vagy csupán más nyelven beszéltek. Talán félreértetted ıt, ı meg téged.
Keresd azt, ami összeköt. Kerüld, ami szembeállít. Lehet, pont azt nem bírod benne, ami
csíraként benned is él. Hasonló hasonlónak örül – mondja régi közmondás, ám az azonos
pólusok taszítják egymást.
Az ellenség tükör. Magadat láthatod egy kicsit benne. Merem vallani, Isten volt az, aki
tanította: szeressétek ellenségeiteket. Félelmetes bölcsesség. Néha tedd meg. Naponta nem
bírod. Néha. Kevesebb lesz az ellenséged. Szeresd.
Napfényre szétnyílnak a szirmok. Szeresd. Meglátod lelkét. Ha meglátod, még
ellenségedben barátra is lelhetsz. Ha nem, hát keményre szorított ökle kisimul. Kézfogásnyira
egymáshoz kerültök. Van-e ennél nagyobb öröm? Megtudod, ha megpróbálod.
(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl)
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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!

Köszönjük mindenki szívélyes adományát, amelybıl
megvalósíthattuk a harangok és a toronyóra automatizálását.
A munkálatok eddigi összege meghaladja a 830. 000
forintot. Reményeink szerint a templomtorony, és vele
együtt falunk is, új harangjátékkal fog még gazdagodni.
Értesítjük a kedves híveket a következıkrıl:

Április 10-én, 1600 órai kezdettel szülıi értekezlet lesz a
harmadik osztályos gyerekek szüleinek, a hittanteremben.
Május 28-án elsıáldozás lesz templomunkban.
Június 12-én lesz templomunk védıszentjének, Páduai
Szent Antalnak a búcsúja.
Kedves bérmálkozásra készülık!
Ez évben nem, hanem majd 2006-ban lesz Röszkén legközelebb
bérmálkozás.

Kegyelmekben

gazdag,

áldott,

békés húsvéti ünnepeket kívánunk
egyházközségünk minden tagjának!

Szerkesztıség
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A feltámadt Krisztus adományai
Mindegyik evangélium beszámol arról, hogy a feltámadt Krisztus
megjelent a tizenkét (illetve tizenegy) apostolnak, s egyetemes
megbízatást adott nekik. Ám mindegyik evangélista sajátos módon és
hangsúlyokkal beszéli el ezt az eseményt. János evangéliumának
érdekessége, hogy szoros kapcsolat állapítható meg a jelenésrıl szóló
elbeszélés (Jn 20,19-29) és az evangélium korábbi részei, fıleg a
búcsúbeszéd között.
A feltámadt Krisztus, akirıl János külön kiemeli, hogy zárt ajtókon
keresztül érkezett - tehát nincs többé kötve a térhez és idıhöz -, így
szólítja meg tanítványait: Békesség nektek.
Bár a béke (shalóm) megszokott üdvözlési
formula volt a zsidóknál, itt többrıl van szó,
mint egyszerő köszöntésrıl. Hiszen Jézus az
utolsó vacsorán - éppen távozásáról és
visszatérésérıl szólva - a béke adományát
hirdette meg: Békét hagyok rátok, az én
békémet adom nektek. Nem úgy adom,
ahogy a világ adja (14,27). A béke a bibliai
felfogásban nem pusztán nyugodt, félelemtıl
mentes lelkiállapotot jelöl, hanem az isteni
adományok
bıségét,
egyszóval
az
üdvösséget. János evangéliumában a béke
az örök élet szinonimája, amely az Atyával
és a Fiúval való életközösség által már most
osztályrészül jut a tanítványoknak (vö. Jn
17,21). A békekívánságot Jézus, késıbb a tanítványoknak adott küldetés
elıtt (20,21) megismétli. Ez azt mutatja, hogy a Jézus által adományozott
békének kell elkísérnie a tanítványokat jövıbeli feladatuk teljesítésében.
Ugyanakkor a béke folytonosságát a Szentlélek biztosítja, akit a
feltámadt Krisztus lehelt tanítványaira, s aki ezáltal az ı vezetıjük,
pártfogójuk és tanítómesterük lesz (vö. Jn 16,13-16).
Öröm tölti el a tanítványokat Mesterük láttán, aki kezét és oldalát
megmutatva igazolja elıttük személyazonosságát. Ezáltal ismét
Jézusnak a búcsúbeszédben elhangzott ígérete teljesedik be: Most ti is
szomorkodtok, de újra látlak majd titeket, a szívetek örülni fog, és
örömötöket nem veszi el tıletek senki (16,22). A tanítványok öröme,
amely a feltámadt Úrral való találkozásból fakad, szintén a Szentlélek
által válik maradandóvá, hiszen a Lélek tudatosítja bennük, hogy Jézus
gyızött a világ és a világ fejedelme felett (Jn 16,11).
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A tanítványoknak adott küldetés is kapcsolatban áll Jézus korábbi
kijelentésével: Ahogyan engem a világba küldtél, úgy küldtem én is ıket
a világba (17,18). A tanítványok Jézus küldetését folytatják, amelyet az
Atyától kapott. Jézus küldetése pedig alapvetıen a bőnök
megbocsátására, a bőnöktıl való megszabadításra, tehát a megváltásra
irányult. Már Keresztelı János ezekkel a szavakkal mutatta be Jézust:
Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bőnét (Jn 1,29).
Húsvéti megdicsıülése után Krisztus tanítványait is részesíti ebben a
bőntıl megszabadító hatalomban. Fontos hangsúlyozni, hogy Jézus a
Szentlélek által, vele eltelten teljesítette küldetését, s szavaiban is az
életadó Lélek volt megtapasztalható (Jn 3,36; 6,63). A Feltámadott ezt az
életadó Lelket leheli tanítványaira, s így teszi ıket alkalmassá arra, hogy
a bőnös világ megmentését az ı nevében és ıt képviselve munkálni
tudják. Jézus lehelete az ószövetségi teremtéstörténetre emlékeztet:
Megalkotta az Úr Isten az embert a föld agyagából, az orrába lehelte az
élet leheletét, és az ember élılénnyé lett (Ter 2,7). Miként az elsı
teremtéskor Isten lehelete embert - Isten képére és hasonlatosságára hozott létre, ugyanúgy Krisztus lehelete, vagyis a Szentlélek
adományozása Isten fiaivá – az egyszülött Fiú hasonlatosságára –
alakítja a tanítványokat. Isten teremtı lehelete életet ad, Krisztus
újjáteremtı lehelete pedig örök életet.
A Tamással kapcsolatos jelenetnek is van elızménye az
evangéliumban, mégpedig abban a szemrehányást magában foglaló
mondásban, amellyel Jézus a kortársak jelt követelı magatartását
kifogásolta: Hacsak csodákat és jeleket nem láttok, nem hisztek (Jn
4,48). Jézus nem tagadja annak lehetıségét, hogy a csodák hitre
vezetnek, de elutasítja, hogy a csodákat abszolút feltételként fogják fel.
Annak ellenére, hogy Jézus eleget tesz a kételkedı (látni és érinteni
kívánó) Tamás kérésének, a végsı kijelentés itt is figyelmeztetı jellegő, s
egyúttal az igazi hitet és boldogságot hirdeti meg: Mivel láttál engem,
hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek (Jn 20,29).
Ez a kijelentés arra figyelmeztet, hogy hittel hagyatkozzunk az
apostolok tanúságtételére, hiszen a feltámadt Krisztus adományait (béke,
öröm, bőnbocsánat) mi már nem a Feltámadott látással való
megtapasztalása által kapjuk, hanem azon az egyházon keresztül,
amelyet Jézus a saját küldetésében részesített, s amelyet a Szentlelket
kiárasztva ı maga teremtett meg.

Kocsis Imre

„Új ember” katolikus hetilap (2000. április 23-30. szám.)
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♠

Viccek:

A vendéglıs rászól az új szakácsra:
 Maga azt mondja, hogy Franciaországban is
dolgozott.
 Igen, kérem, a háború alatt katonai szakács voltam két évig, és
közben kétszer megsebesültem.
 Maga szerencsés ember. Csoda, hogy nem ölték meg.

♠
A trafikban a vevô rágyújt egy cigarettára.
- Kérem, nálunk tilos a dohányzás! –
mondja a trafikosnô.
- De hiszen itt árulják ezeket!
- Vécépapírt is árulunk!

♠
 Mond, Móricka, mi az a kölcsönös szerelem? – kérdi a tanító néni.
 Szerintem az, amit a Jóska csinál. Megkérte a nıvérem kezét, és
azonnal kért apukámtól ötezer forintot kölcsön.

♠
Székely házaspár tesz-vesz, készülődnek a lefekvéshez, egyszer az öregúr
kimegy az udvarra, majd kis idő múlva visszajön, de tiszta nedves
a nadrág szára.
Az asszony megkérdi:
— Esik?
Az öreg válasza:
— Nem, fúj…

♠
Miután a plébános meggyóntatta és megáldoztatta a haldoklót, megkérdi tıle:
J Van utolsó kívánsága?
J Van – leheli a beteg. – Szeretnék meggyógyulni.

♠
☼ Éttermünk különlegessége a csiga! – büszkélkedik a
főpincér a vendégnek.
☼ Tudom! – legyint a vendég. Tegnap is ő szolgált ki.
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Rejtvény !!!
A nevek utolsó betője megegyezik
a következı név elsı betőjével. Olvasd
össze a kiemelt betőket a számozásnak
megfelelıen. Megfejtésként az itt
olvasható vicc csattanóját kapod. Egy
betőt beírtunk segítségül.

Ima vagy tett
Hittanon arról beszélgetnek,
hogy mikor hasznos imádkozni.
Peti jelentkezik:
– Reggelenként, mielıtt
átmennék a veszélyes
útkeresztezıdésen, mindig
elmondok egy rövid fohászt.
– És te Gabi? – kérdezi a
hitoktató. – Te is arra
jársz iskolába, imádkozol
ott átkelés elıtt?
– …………………………

ADALBERT,
ALFRÉD,
ANASZTÁZIA,
ANGYALKA,
ATÁD,
DAMJÁN,
DOMONKOS,
DÓRA,
HELÉNA,
SZILVÁNUSZ,
TITUSZ,
ZITA,
ZSIGMOND

A rejtvényre adott megfejtéseiket április 25-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében vagy a „Csodatévı” szerkesztıinél.
Elızı rejtvényünkre nagyon sok helyes megfejtés érkezett. Közülük
sorsoltunk ki három szerencsést, akik a következık:

Suhajda Terézia, Ocskó Sebastian, Áfra Katalin.
A márciusi rejtvényünk megfejtése:

„ K i sk a r ács o ny. ”

CSODATÉVİ
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor, Papp Tünde
Lektorálta: Kartal József és Laczkó István plébánosok
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