II. évf. 6. szám (20) 2005. Május

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

MOSOLYOD
II. János-Pál pápa írása
Mosolyod, mely szívbıl fakad,
Aranyozza be arcodat!
Mosolyod nem kerül pénzbe,
Mégis sokat ér testvéred szemében.
Gazdagítja azt, aki kapja,
S nem lesz szegényebb az sem, aki adja.
Pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy maga után.
Senki sem oly gazdag,
Hogy nélkülözni tudná,
És senki sem oly szegény,
Hogy meg nem érdemelné.
Az igaz barátság látható jele,
Hintsd be a világot egészen vele.
Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak,
Bátorság a csüggedınek,
Vigasztalás a szomorkodónak.
Mosolyod értékes, nagyon nagy jó,
De semmiért meg nem vásárolható.
Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem,
Mert csak abban a percben van értéke,
Amelyben arcodon megjelen.
És, ha ezután olyannal találkozol,
Aki nem sugározza a várt mosolyt,
Légy nagylelkő, s a magadét add,
Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra,
Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja.
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Miseszándékok
Május (az esti szentmisék idıpontja 19 h)
1.

Vasárnap

2.
3.

Hétfı
Kedd

4.
5.
6.

Szerda
Csütörtök
Péntek

7.
Szombat
8. Vasárnap
9.
10.
11.
12.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök

13.
Péntek
14. Szombat
15. Vasárnap
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

22. Vasárnap

23.
24.

Hétfı
Kedd

25.
Szerda
26. Csütörtök
27.
Péntek
28. Szombat
29. Vasárnap
30.
31.

Hétfı
Kedd

9h: + Bozsó János és + Vass Anna, + fiukért
este: Az édesanyákért
+ Kalmár János és + Kalmár Ferenc

A társulatért

Szentek és
ünnepek
Húsvét 6. vasárnapja

Szent József, a munkás
Szent Atanáz
Szent Fülöp és Jakab
apostolok
Szent Mónika
Szent Irén
Szent Judit

9h: + Paplógó Imréné, Babarczi Gizella
este:

+ Krabót György, + Tumó István, + Király
Veronika és + gyermekei

9h: + ifjú Galgóczi Józsefért
este: Az Egyház vezetıiért
A hívekért
+ Ábrahám Antal születésnapjára

39. házassági évforduló Papp István és Tóth
Etelka Hálaadás
9h: + Farkas Dezsı, + Tóth Máriáért
este: a 3 + Márki Vincéért és + Kispéter
Piroskáért
+ Galgóczi Józsefért

Iskolásokért, hittanosokért
+ id. Papp István 30. évforduló
9h: Elsıáldozás: az elsıáldozókért
este: + Varga Jánosért
Angéláért és Editért
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Boldog Gizella
URUNK
MENNYBEMENETELE
Szent Gergely
Szent Izidor
Szent Ferenc
Szent Pongrác
Szent Szervác
Szent Bonifác
PÜNKÖSD

Szent Zsófia
PÜNKÖSDHÉTFİ
Szent Paszkál
I. János pápa
Celesztin pápa
Sziénai Szt. Bernardin
Bobola Szent András
SZENTHÁROMSÁG
Szent Rita
B. Apor Vilmos
Szőz Mária keresztények
segítsége
Szt. VII. Gergely pápa
Néri Szent Fülöp
Szent Pelbárt
Szent Vilma
ÚRNAPJA
Szent Magdolna
Szent Johanna

A barátod
Barátok. Egymásra talál két ember. „Két test, egy lélek”. Egy kapcsolat két fıszereplıje.
Mindkettı önmagát játszhatja.
Barátod. Hasonló és más, mint Te. Személyiségében láthatod magad. Ilyen vagy. És
látod azt, amilyen nem vagy, de szeretnél lenni.
Barátod. Szükség van jó szavára. Kacagása vidámít. A játéknak vele van zamatja.
Kedélyed társaságában kellemes. Gondolatot ad. Ötletet. Veled sír, veled nevet. A barát
elfogad olyannak, amilyen vagy. (A szerelemben két ember másnak álmodja szerelmét, mint a
valóság.) egyszerően szeret. Éppen így kell neked és te neki. Ha mások volnátok, nem
lennétek barátok. Adtok és kaptok.
Barátja mindenkinek lehet. Van, akinek nincs. Akkor hiánya érezteti, milyen kincs.
Nincs barátod? Lesz. Mozdulj, indulj, szólj afelé, akihez vonz a szíved. Nyitogasd
önmagad. Nyitogasd ıt. Talán egymásra találtok. De soha ne mondd, hogy nincs barátom,
mert nem lehet.
Barátod.
Barátság.
Mondhatnám azt is: öröm.

Az öregek
Érett a mosolyuk. Szavuknak súlyt ad a tapasztalat. Sejtik már ık a szükségest, a
fontosat. A jelentéktelent ismerik. Arcukon derő. Másképp látják az életet, mint aki fiatal.
Amit tudnak, titok. Közölni nem érdemes. Senki nem fogadná el. Az életet minden ember
maga járja végig.
Mögöttük az évek, a betegségek, a veszélyek. Gyızelmek és vereségek, megélt gyönyörő
és keserő szerelmek. Arcuk mi-mindent takar s mutat! İsz az életük és remény.
Szemlélıdnek. Nem sietnek. Hová, minek? İk már tudják az élet értékeit.
Öregek. Olykor arcuk fáradt. Kedélyük levert, betegség kínozza testüket. Lényük
azonban reményt ébreszt. Mennyi évet megéltek! Megélhetem magam is. Öröm.
Idıs asszonyok arca. Hová tették szépségük? A tavaszt felváltotta a tél. Mindkettı szép.
Az egyik színes, a másik fehér. A nyár ízei gyümölcsökben. A szépségük gyermekeikben,
unokáikban.
Belsı arcuk szépsége. Szerelemre nemcsak testük gyújtott. A lélek arca ránctalan lehet s
éretten szép.
Idıs férfiak arcán a régi erı nyoma. Most más uralja tekintetük. Az erı fiaikban,
lányaikban és beépítve a világba! Erejük vérük s szellemük általuk tovább él. Bennük
elveszíthetetlen.
Igazságos az élet, nem viszik sírba az erıt és a szépséget. Továbbadták a lángot. Mások
viszik.
Az öregség nem vég. Lépkedés az ismertbıl az ismeretlenbe. Valaki felé!
(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!

Értesítjük a kedves híveket a következıkrıl:
Májusban minden este LITÁNIA lesz a Szőz Anyához,
az új pápa küldetéséért és munkálkodásáért, valamint a
röszkei hívekért.
Május 8-án, 1700 órai kezdettel szülıi értekezlet lesz a
harmadik osztályos gyerekek szüleinek, a hittanteremben.
Május 29-én ÚRNAPJÁN, az OLTÁRISZENTSÉG
ünnepén lesz az elsıáldozás templomunkban, utána
körmenet a templomkertben.
Június 5-én, vasárnap, KIRÁNDULÁS lesz az
elsıáldozók és szüleik számára, autóbusszal.
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.

Minden kedves édesanyának és
nagymamának,
nagyon boldog
ANYÁKNAPJÁT kívánunk.
Szerkesztıség
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Anyák napja
Tavaszi pompába öltözött a természet. Virágoznak a fák, madarak énekétıl vidul
az erdı, s a mezı virágai is színessé varázsolják a réteket. Május van.
Szőzanyánk hónapja, amikor a hívık boldog lelkülettel sietnek az esti litániára.
Ez az a hónap, amikor szívünkben felébred a szeretet érzése, hiszen az "Anyák
napja" is májusban van.
E nap alkalmából Téged köszöntelek elsısorban
édes, jó Szőz Mária, aki az "Anyák napja" ékessége
vagy! Köszöntelek szívem legszebb és legmélyebb
szeretetével, a kertek és mezık legszebb virágaival.
Áldott légy mindenkor Te legmagasztosabb anya.
Köszöntelek Téged, aki a Mennyország királynıje,
Istennek szent Anyja vagy.
E szép nap alkalmával köszöntök minden
édesanyát, akinek az arca örömtıl sugárzik, mert
gyermeke rajongó szeretettel, virággal, dallal,
verssel, saját maga készítette rajzzal köszönt fel. Így
viszonozva azt a nagy szeretetet, amit édesanyjától
kap.
Hiszen a szeretet a legmagasztosabb érzés,
amely megszépíti életünket, látóvá teszi szívünket. S
ha a szeretetet fokozni lehet, az anyai szeretet kerül a legfelsı fokra.
Szorongó, de vigasztaló szóval próbálok azokhoz az édesanyákhoz is szólni,
akik gyermeküket elveszítették. Nehéz vigasztaló szavakat találni. De nem tudhatod,
Te drága édesanya, hogy miért kellett ennek így történnie. Nem tudhatod, hogy a
Mindenható milyen szenvedéstıl mentette meg gyermekedet és Téged. Tudnod kell
és érezned, hogy gyermeked Isten örök világosságában, az angyalok körében, a
mennyei boldogságban ırangyalkén van melletted. İt már nem kell féltened, mer a
Mennyei Atya védıszárnyai alatt áll.
Most pedig Hozzád szeretnék szólni, ahhoz az anyához, aki szomorú szívvel
nézi a televízióban az "Anyák napi" mősort, mert a Te gyermeked, akit féltı
szeretettel neveltél fel, nem hoz neked virágot, nem nyitja rád az ajtót, nem érdekli
hogyléted, pedig jól tudja, hogy öregségedben, testben és lélekben törékeny vagy.
Tudom, hogy fáj, mert az anyai szív nagyon tud szeretni, de szenvedni is.
Isten mégis erıt és vigaszt nyújt neked.
Vissza kell gondolnod arra az idıre, amikor gyermeked még kicsi volt, amikor Te
voltál a mindene. İ már akkor hálálta meg az iránta érzett jóságodat. Kacagva,
boldogan szaladt karjaidba, mert csak ott talált szeretetet, megnyugvást. Ha pedig
játszótársai bántalmazták, azt kiáltozta: "Anyu, anyuci!". Erre az idıszakra gondolj, és
bocsássad meg gyengeségét. Ne panaszkodj, légy nemes lelkő, ne érezd úgy, hogy
eltévedt. Imádkozz, hogy Isten segítı kegyelme ırizze útjait.
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Most úgy látod, hogy gyermekedtıl elhagyatva állsz, de Isten végtelen jóságában
bízva tudnod kell, hogy gyermeked elıbb-utóbb megtalálja azt a kulcsot, amely
kinyitja az édesanyja iránti szeretet kapuját. S ha rá fog jönni, hogy nem veszítheti el
a legnagyobb, az anyai szeretetet, az lehet, hogy csak akkor fog bekövetkezni,
amikor te már az angyalok körében fogod látni ıt. A sírodnál bőnbánó szívvel döbben
majd rá, hogy mit mulasztott el. Anyai szíved akkor is ott lesz vele, mert az anyai szív
a síron túl is szeret.
Eljön majd az idı, amikor minden anyai szív azzal a tudattal fog a végtelen
boldogságban megnyugodni, hogy hátrahagyta gyermekének és unokáinak az anyai
szív szeretetét.
(A cikk az „Újember” címő hetilapból való. 2000. május hó)

.Krajcsikné Pazeller Mária

Anyák napján

Az édesanyákhoz

Nincs szebb a boldog asszony-arcnál,

Ember, ki járod életgolgotád,
Örökre szeresd az édesanyád!
İ adott néked földi életet,
Hogy élhess, nagyon sokat
szenvedett.
Két gyenge karja érted fáradott,
Ne okozz neki soha bánatot.
Óvd minden gondtól drága jó szívét,
Kérd a Teremtıt, védje életét.

Míg nézi gyermekét;
S ha rá ragyog a tiszta szempár,
Nem adná kincsekért…
Nincs jobb a hő édesanyánál!
Ha csöndes, halk fohásza felszáll,
Kitárul akkor fönn az Ég,
S a Menny a Földdel összeér,
Az égi üdv a Földre ér.

Ha megbántottad, esd bocsánatát,
Ne feledd, ember, nincsen több
anyád!
Ha fáradt szemed este behunyod,
Elsı imád csak érte mondhatod.
Anyák, ti drága földi angyalok,
Legyen világos életutatok!
Ne sújtson rátok a sors vaskeze,
Ezt kéri szívünk hálaéneke.
Mi lecsókoljuk bánatkönnyetek,
Isten áldása legyen veletek!

Ma néktek szól a boldog ének,
Ti, drága, jó anyák!
Mind zengjük áldó Istenünknek
A hála himnuszát!
Szent béke, boldogság kísérjen
Titeket itt e földi létben!
Megáldom lábatok nyomát…
Ma néktek nyílik a virág,
Ma rátok gondol a világ.

Nedeczky György

Gerzsenyi Sándor
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– Hogyan hal meg a tőzoltó?
–
???
–
Egyszerően elég.

Viccek:
♦

Kiadós ebéd végeztével az egyszeri káplánt szivarral kínálják. A káplán így
morfondírozik a doboz fölött:
 Egyet kérek, az „Egy Isten Hitre” való tekintettel, vagy „12”-t, az apostolok
is ennyien voltak. De talán az lesz a legjobb, ha a „Mindenszentek tiszteletére”
mindet elveszem…

♦
Nagy kínlódások között borotválkozik az öreg székely. Kérdi a gyerek:
 Mi a baj, idesapám?
 Íletlen a beretva. Nem viszi a szakállamat.
 Ne mongya mán, idesapám, hogy keményebb a szakálla, mint az a
konzervdoboz, amit épp most nyitottam ki vele!

♦
Ábel és Mózes baktatnak fel a Hargitán, a rengeteg erdıben.
Megkérdi Ábel:
- Mózes komám, mit csinálnál, ha most találkoznánk egy
hatalmas medvével?
- Itt a puskám, hát lelıném!
- És ha csütörtököt mondana?
- Dupla csövő ez! Ha az egyik csütörtököt mond is, ott a másik,
ugyan csak megtöltve.
- És ha a másik is csütörtököt mondana?
- Akkor … fölmásznék egy fára.
- És ha nem volna ottan fa a közelben?
- Erre már megdühödik Mózes. Azt mondja:
- Ejnye, Ábel, hát te kivel tartasz? Velem vagy a medvével?

♦
A falu legfösvényebb embere nem volt éppen templomos ember. Egyszer
szentbeszéd közben mégis bevetıdött. Hallja, hogy a pap kemény hangsúllyal
mondja:
- Igyekezzél annyit kapni, amennyit csak tudsz!
- „Nocsak – hegyezte a fülét emberünk –, ez már beszéd.” – S
elıbbre lépett. Majd ezt hallotta:
- igyekezz annyit spórolni, amennyit csak tudsz!
- „Csak nem hiába jöttem be.” – simogatja meg állát, s várta a
folytatást. A harmadik mondat is elhangzott:
- igyekezzél annyit adni, amennyit csak tudsz!
- Jaj, atyám – szólalt meg félhangosan –, de elrontotta. Pedig olyan
szépen kezdte.
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A bölcs Uddalaka arra tanította fiát, Szvetaketut, hogy lássa
meg az Egyet a sok megjelenése mögött. Egy nap azt mondta a
fiának:
-Tedd ezt a sót a vízbe, és gyere vissza reggel! A fiú úgy is tett,
és másnap így szólt hozzá az apja:
-Kérlek, hozd ide a sót, amit tegnap a vízbe tettél!
-Nem találom - mondta a fiú-, hisz elolvadt.
-Kóstold meg a vizet az edénynek ezen az oldalán! Milyen íze
van?
-Sós.
-Kortyolj a közepébıl! Milyen?
-Sós.
-Most igyál az edény másik oldaláról. Milyen?
-Sós.
-Öntsd ki az egészet! -mondta az apja.
A fiú úgy tett, és amikor a víz elpárolgott, ismét meglátta a sót.
Ekkor azt mondta Uddalaka:
-Fiam, .................

Rejtvény!!!
Az alábbi szavak és betőcsoportok
nyolc kivételével elhelyezhetık az
ábrában. A kimaradt nyolc szóból az
alábbi történet befejezése állítható össze.
Kétbetősek:
AO, AT, GA, GA, GA, GÉ, GZ,
IN, LA, NA, NZ, RI,TE,
Hárombetősek:
ACS, AHA, ARA, ARZ, ASÖ,
ÁSÓ, ICI, ITT, ITT, KIN, KTÁ,
MOL, NEM, ÓSK, OVI, TÖK,
VAN
Négybetősek:
AHOL, AKNA, KÁCS, SÁPI,
ZÖLD
Ötbetősek:
AHOVÁ, ELREJT, JOGAR,
PEDIG, POSZT, VIGAN
Hatbetősek:
AGGÁLY, ALAPI, ÁRASZT,
DRÁGÁM, ISTENT, SZIKÁR,
Hétbetősek:
UTÓLAG
ÁTFÁZIK, HATHÁZI,
PÁLKÖVE, VALÓSÁG
Kilencbetősek:
HOMOKSZEM, KIFICAMÍT,
MINDENÉRT, VALÓJÁBAN
Tizenkétbetősek:
ÉRZÉKELHETED,
LÁTHATATLANT,
VÁGÓHÁZTANYA

A rejtvényre adott megfejtéseiket május 25-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében vagy a „Csodatévı” szerkesztıinél.
Elızı rejtvényünkre, sajnos csak EGY helyes megfejtés érkezett meg.
A beküldı: Börcsök Andrea
Az áprilisi rejtvényünk megfejtése:
„Én nem! Én az aluljárón át megyek.”
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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