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Ima a SZŰzanyáhozIma a SZŰzanyáhozIma a SZŰzanyáhozIma a SZŰzanyához    

Ó SzŰŰŰŰz Mária, fogadd el tőlem szívemet, szerény, virágos 

kertemet. Örömöm és bánatom virágait, Mind neked adom. 

Tiéd legyen az életem, ha csüggedek, te légy velem, szívből 

szeretlek jó anyám, SzŰŰŰŰz Mária, vigyázz reám. 

Ámen 

 

Szent MihályhozSzent MihályhozSzent MihályhozSzent Mihályhoz    

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben! 

A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! 

Esedezve kérjük: „parancsoljon neki az Isten!” 

Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz 

szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, 

Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. 

Ámen 

(XIII. Leo pápa) 

 

 
 
 
A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

II. évf.10. szám (24)  2005. Szeptember 
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1. Csütörtök + Papp István 4. évf. Szent Noémi 
2. Péntek Társulatért Szent Renáta 
3. Szombat + Dobó Imre, + Lasanc Veronika Nagy Szt. Gergely pápa 
4. Vasárnap 9h: + Rózsa Lajos, + Ördögh Erzsébet, + 

Rózsa Erzsébet, + Kovács János 
este: Diákokért, tanáraikért, hitoktatókért 

Szent Rozália 

5. Hétfı  Szent Lırinc 
 Szent Viktor 

6. Kedd  Szent Zakariás 

7. Szerda  Kassai szt. vértanúk 
8. Csütörtök  Kisboldogasszony 
9. Péntek + Oláh Rozália, + Németh András Szent Ádám 
10. Szombat + Csányi Vince 35. évf. Tolentinói Szt. Miklós 
11. Vasárnap 9h: + Galgóczi József, + Farkas Cs. 

Piroska 
16.30: Nehéz sorsú családokért 

Szent Jácint 

12. Hétfı + Szőcs Mária, + Császár Ferenc Szőz Mária szent neve 
13. Kedd + Horváth Vince 1. évf. Aranyszájú Szt. János 
14. Szerda  Szt. kereszt 

felmagasztalása 
15. Csütörtök  Fájdalmas Anya 
16. Péntek + Kornél, + Endre, + József püspökökért Szent Edit 
17. Szombat  Szent Zsófia 
18. Vasárnap 9h: + Bozóki Mihály, + Berta Piroska 

este: 
Kupertinói Szt József 

19. Hétfı + Tóth Károlyné, + Marton Klára 6. évf. Szent Januáriusz 
20. Kedd  Koreai szt. vértanúk 
21. Szerda  Szent Máté apostol 
22. Csütörtök  Szent Móric 
23. Péntek  Szent Linusz pápa 
24. Szombat A Nagy és Csányi család élı, és meghalt 

tagjaiért 
Szent Gellért 

25. Vasárnap 9h: +Németh Gábor 14. évf. 
este: + Kisistók Lajos, + Makra Erzsébet, 
+ Tombácz Péter, + Kisistók Katalin 

Szent Kleofás 

26. Hétfı  Szent Kozma és Szent 
Damján 

27. Kedd  Páli Szt. Vince 
28. Szerda  Szent Vencel 
29. Csütörtök  Szent fıangyalok 
30. Péntek + ifj. Lovászi Imre 6. évf. Szent Jeromos 

Miseszándékok 
Szeptember (az esti szentmisék idıpontja 19 h) 

Szentek és 
ünnepek 
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Beszélgetés 
 

Hogy egymás hangját halljuk, az még nem beszélgetés. Hogy mondjuk a 

magunkét, a másikra sem figyelve, az nem beszélgetés. Ha szavakat dobálunk 

egymás felé, akkor még nem beszélgetünk. 

A beszélgetésben én mondom magam neked. Te pedig nekem mondod 

magad. A beszélgetés szellemi érintkezés. Ember érint embert. Nem kézzel, nem 

hanggal csupán. Lélekkel. „Lélektıl lélekig.” 

Gondolatok cserélıdnek a beszédben. Megélt élmények izzása melegíti a 

másikat. A beszélgetı ad és kap. 

 A természet visszhangjában azt halljuk, amit és ahogy mondtuk. A 

beszélgetésben a hallgató társ énjén átszőrıdve verıdik vissza gondolatunk, 

sugárzódik vissza érzésünk. 

A beszélgetésben egymásra talál két vagy több ember. A beszélgetésben 

találjuk meg – magányunkban rejtve marad – önmagunkat. 

A szellem öröme a beszélgetés, legyen az vita vagy csevegés. 

Beszélgetés. Mindennap lehet. Ha van mit mondanod és tudsz meghallgatni 

másokat. Mindennapi élmény a beszélgetés. Beszédedben a másiknak nyújtod át 

magad és a másikat magadba fogadod. 

A beszélgetés öröm. 

Vannak emberek, kiknek száján, mint homok pereg a sok szó. Vannak, 

akiknek szava gyöngy. „Szív bıségébıl szól a száj.” Beszélgess, megismered a 

másikat. Beszélj. Beszéded elárul tégedet. 

Egy jóíző beszélgetés felszabadító öröm. Kirándulás a másik végtelenjébe. 

A másik szíved tengerébe mártózik. (Csak nehogy az iszapjába!) 

Beszélgetés. Kenyérnél szükségesebb. Keresnek sokan. Keresd, akinek 

mondanivalója van. 

A beszélgetésben van pillanata a hallgatásnak és van a szólásnak. Játék. 

Jobb, mint a kártyajáték, melyben csupán harminckét lap variációja van. De 

beszélgetésben ezernyi gondolat egyikben, másikban. Örömteli játék. Játsszad 

magad is. 
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Az ajándék 

 

Örülsz, ha kapod, örülsz, ha adod. Az ajándék öröm. Naponta, ha akarod. 
Ajándék karácsonykor, ajándék, mit a nyuszi hoz. Évfordulók ékköve az 

ajándék. Születésnap, névnap. Szegény nélküle. 
Az ajándék, aminek ára nincs. Jelkép. Szeretet. Az ajándékban a szív 

szeretete. Rejtve. 
Ajándék, ne add, ha benne nem Te vagy. Ajándéknak, mit kapsz, ne keresd 

az árát. Mit ér, ha csak „úgy” adták – és mit ér, ha a szeretet nyújtotta neked?! 
Az ajándék szeretet. Élni nélküle nem lehet. Naponta adj és kapj ajándékot. 
Add, amit vársz. Megértı szót, mosolyt. Kérdezd a beteget, a szomorkodót. 

Segíts, ahol szükség van. Kölcsönadott könyv. Jó tanács. Meghallgatás. 
Együttérzés. Nevess a viccen. Hallgass a könny elıtt. Mind ajándék. Nem kapod. 
Add. Várják. Hozzád is visszajut. 

„Nagyobb öröm adni, mint kapni.” 
Ha megpróbálod, majd megérzed. 
Még ma. Holnap. Mindennap. 
A szeretet örömmel ajándékoz meg. 

 
(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 

Egyházközségi hírek: 

 

A házassági évfordulójukat ünneplık szentmiséje 
szeptember 4.-én 9.00 órai kezdettel lesz 
templomunkban. 

A bokor-erdı keresztjénél szeptember 11-én, 
vasárnap, délután 16.30-kor lesz találkozója a nehéz 
helyzetben élı családoknak. Utána megvendégeljük 
egymást. 

Szeptember 11-én Országos Karizmatikus 
Találkozó lesz Szegeden a Sport Csarnokban.  
Téma: „Mester hol vagy?” 

Szeptember 17-én, Budapesten, a Szent István 
téren Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus lesz 10 órai 
kezdettel. 

A határontúli Csángó és Dévai gyerekek iskoláztatásának 
megsegítésére, pénzt, irodalmi és történelmi jellegő olvasó könyveket, 
iskolaszereket és gyermekruhát várnak. Aki ilyen módon tud segíteni, az 
szeptember 18-ig a plébániára hozhatja be adományát.  

 

Segítségüket elıre is köszönjük. 
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XX. Weltjugendtag Köln 2005 
 

Augusztus 10-22 között volt a XX. Ifjúsági Világtalálkozó 

Németországban. Egyházközségünket hárman képviseltük ezen a 

találkozón. 

Augusztus 10-én indultunk Szegedrıl. 11-13-ig Schleidban 

voltunk. Ez idı alatt nyílt lehetıségünk arra, hogy elmenjünk Warburg 

várába, ahol Árpádházi Szent Erzsébet lakott. 

14-15-ét Fuldában töltöttük, majd ezt követıen utaztunk át Sankt Augustinba (Bonn 

elıvárosába), ahol a szállásunk volt. A találkozónak három város adott otthont: Köln, Bonn és 

Düsseldorf, központja Köln volt. A találkozó ideje alatt katekézisen vettünk részt, 

szabadidınkben pedig a városokat jártuk, nevezetességeikkel ismerkedtünk. 

Az utolsó éjszakát Marienfelden töltöttük, ahol részt vettünk a pápai virrasztáson, majd 

másnap pápai szentmisével zárult a találkozó. 

Köszönjük a lehetıséget, hogy elmehettünk. 

 

 

 

 

Szeretettel hívunk mindenkit 

szeptember 16-án, pénteken a 

hittanterembe, egy 

fényképnézegetéssel egybekötött 

élménybeszámolóra. 

 

 

 

 

Dobó Zoltán, Ábrahám Judit, Ocskó Sebastian 
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AA  hháázzaassssáágg  sszzeennttssééggee  

 
Krisztus Urunk a szentség rangjára emelte a megkereszteltek között azt a 

házassági szövetségét, melyben a férfi és a nı az egész élet olyan szövetségét hozza 
létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára és gyermekek 
nemzésére és fölnevelésére irányul. (CIC, 1055. kánon l.§.) 

 

A házasság Isten szándékában 
 

A szentírás a férfi és a nı Isten képére és hasonlatosságára történt teremtésével 
kezdıdik (Ter 1.26-27), és a „Bárány-mennyegzıjének" (Jel 19.7-9) látomásával 
fejezıdik be. Isten, aki maga a szeretet, az embert szeretetbıl teremtette és szeretetre 
rendelte. Ez minden ember alapvetı hivatása. Az Isten-teremtette férfi és nı kölcsönös 
szeretete képmása annak a megfogyatkozhatatlan szeretetnek, amellyel Isten szereti az 
embert. A legszorosabb emberi kapcsolat a házastársi kapcsolat.- Még atyját és anyját 
is elhagyja a férfi és feleségéhez ragaszkodik (Ter 1.18-25). Az „ember” férfi és nı. 
Szépen mondja a magyar feleségének a feleségét. Egy ember egymagában fél-ember. 

A bőn következtében Istennek ez a mestermőve megrepedt. Beférkızött az 
önzés, az egyenetlenség, az uralkodni vágyás, a hőtlenség, a győlölködés szelleme. A 
kölcsönös vonzalom az uralomvágy és irigység kapcsolatává torzult. A férfi és a nı 
szépséges hivatása -„sokasodjatok és hajtsátok uralmatok alá a földet" - a munka és a 
szülés gyötrelmével tett terhes (Ter 3.16-19). 

Isten végtelen irgalmában nem hagyta magára a bőnös embert. Az ószövetségi 
törvény az idık folyamán a házasság egysége és felbonthatatlansága felé vezette vissza 
választott népét. Bár eleinte a pátriárkák és királyok többnejőségét és a feleség 
elbocsátását még elnézte, mint az „emberi szív keménységének" nyomait, késıbb a 
próféták Istennek az ı népével kötött szövetségében látták a házasság eszményképét. 
Rut és Tóbiás könyve emelkedett tanúságtétel a házasság eredeti értelme mellett. Az 
Énekek énekében az emberi szeretet Isten szeretetének tiszta tükrözése, mely „erıs 
mint a halál és tengernyi víz sem olthatja el. (Én 8,6-7) 

Urunk Jézus a házasság egységét és felbonthatatlanságát minden kétértelmőséget 
kizáróan tanította, mint Isten eredeti tervét. (Pl.: Mt 19.6) „Amit Isten egybekötött, azt 
ember szét ne válassza". Szt. Pál efezusi levelében is ezt hangsúlyozza (Ef 5.25-26. 31-
32). 

A mennyek országáért vállalt szüzesség magától az Úrtól származik. A 
keresztény élet középpontja Krisztus. A Vele való kapcsolat még a házastársi és 
minden más családi vagy társadalmi kapcsolatot megelız. (Lk 14,26. Mk 10,28-31.) 
Vannak, akiket maga Krisztus hív meg, hogy İt ebben az életformában kövessék, 
amelynek ı marad a példaképe (Mt 19,22). Akik Jézus hívására vállalják ezt az 
életformát, nem maradnak félemberek: életüket a végtelenül szeretetreméltó Isten 
teljesíti ki. 
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A házassági beleegyezés 

 
A házassági szövetség létrehozói a férfi és a nı, akik szabad állapotúak és 

szabadon kifejezik házassági beleegyezésüket. Szabad állapotú, akit nem 

kényszerítenek, és akit nem akadályoz természeti vagy egyházi törvény. A 

házasságkötésnél a kölcsönös beleegyezés lényegi emberi aktus, amellyel a házastársak 

egymásnak adják magukat és elfogadják a másikat „Feleségül veszlek", „feleségül 

megyek hozzád". Ha ez a beleegyezés hiányzik, nincs házasság. (CIC. 1057.1-2.§.) 

A pap (vagy diakónus) az esküvın az Egyház nevében veszi ki a házastársak 

beleegyezését és adja az Egyház áldását az új házasságra. A házasság szentségi 

kegyelme erıt ad, hogy egymást gyöngeségeikben támogassák és a gyerekek 

nevelésében bölcsek és következetesek legyenek. 

 

Egyház azért ír elı kötött formát, mert 

»  a szentségi házasság liturgikus cselekmény, tehát illendı hogy az Egyház 

nyilvános liturgiájának keretében történjék (nászmise). 

»  a házasság bevezetés az egyik egyházilag elismert életállapotba, jogokat, 

kötelességeket teremt az Egyházban a házastársak között és a gyermekek felé. 

»  e miatt a házasságkötésnek bizonyosságban kell lenni, tehát szükséges 

legalább két tanú. 

»  a házastársi beleegyezés nyilvános jellege védi az egyszer s mindenkorra 

kimondott „Igen"-t és elısegíti a hozzávaló kitartó hőséget. 

Hogy a házassági szövetség erıs és tartós alapokon épüljön, fontos a felkészülés 

a házasságra. A szülık és a családok példája marad az elıkészület legjobb útja, amit 

csak kiegészít a plébániai jegyesoktatás. 

Vegyesházasság katolikus és megkeresztelt nem katolikus fél közötti házasság. 

Kultuszkülönbség katolikus és meg nem keresztelt fél közötti házasság esetében áll 

fönn. Mindkét esetben a felek azt a kockázatot vállalják, hogy a családon belüli hitbeli 

és a házasság eszményévei kapcsolatos különbség feszültséget okozhat, fıként a 

gyerekek nevelése körül. Ezen fölül kísértés jelentkezhet a vallási közömbösségre. Az 

ilyen házasságkötéshez engedély, illetve fölmentés csak úgy adható meg, ha a 

házasfelek nem zárják ki a házasság lényegi sajátosságait és a katolikus félnek 

lelkiismeretben vállalt kötelezettségét, hogy gyermekeiket a katolikus Egyházban 

kereszteltetik meg és nevelik föl. 
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A házastársi szeretet javai és követelményei  
 

Egység és felbonthatatlanság 

 

Az igazi házastársi szeretet egyetlen és 

kizárólagos. Minálunk szokás a házasságkötéskor erre 

még esküt is tenni (esküvı), hogy egymást el nem 

hagyják „holtomiglan holtáiglan, semmiféle bajában". 

Ha bármi oknál fogva mégis úgy 

összekülönböznének, hogy tarthatatlannak ítélik 

együttlétüket, ideiglenesen külön élhetnek, de továbbra 

is egymás házastársai maradnak. Nem köthetnek újabb 

házasságot. Legjobb megoldás, ha mihamarább kibékülnek. A polgári válás (akárcsak a 

csak polgári házasságkötés) Isten elıtt érvénytelen. Többnejőség és többférjőség 

(poligámia) ellenkezik a férfi és a nı egyenlı méltóságával. Ugyancsak természeténél 

fogva lehetetlen az azonos nemőek közötti (homoszexuális) házasságkötés. 

 

Nyitottság a termékenységre 

 

A házasság intézménye és a házastársi szerelem természeténél fogva utódok 

létrehozására és fölnevelésére irányul. Ez mintegy betetızése és koronája a boldog 

házasságnak. (GS.48. l.) Jól járnak azok a házastársak, akik megbíznak a teremtı Isten 

bölcsességében és szeretetében. 

A családegyház 
 

Krisztus a szentcsalád keretében akart születni és növekedni. Az Egyház is 

„Isten családja". Az apostoli idıkben az Egyház kiindulópontját gyakran azok alkották, 

akik „egész házuk népével" lettek hívıvé. (ApCsel 16,31 -33. 18,8.) Ezek a családok a 

keresztény élet szigetei voltak egy hitetlen világban. 

A családi otthon a keresztény élet elsı iskolája. Az ember itt sajátítja el a 

kitartást, ismeri meg a munka örömét, a testvéri szeretetet, a nagylelkő, sıt ismételt 

megbocsátást, az imádságot, az istentiszteletet. A családban nı bele az ember Istenhez, 

hazához és embertársaihoz kapcsolódó egészséges (normális) viszonyába. Boldogok, 

akik életük elsı éveiben ehhez szüleiktıl jó példát kaptak! 
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♫ 
- Soroljon fel három okot, amiért a tanári pályát választja! – mondja a vizsgáztató 

a tanári szakra jelentkezı diáknak. 
- Június, július, augusztus… 

 

♫ 
Az iskolában szülıi értekezletet tartanak. 

- Nem értek valamit, hol tanulja a maga Petikéje azokat a csúnya 
káromkodásokat? – kérdezi a tanító. 

- Tudja, kedves tanár úr, mi az adóhivatal mellett lakunk. 

♫ 
- Bácsi, kérek egy léggömböt! 
- Elfogyott, fiacskám! Az elıbb egy néni mindet megvette az 

unokájának. 
- És hol van az a néni? 
- Ott száll a templom felett. 

♫ 
- Anyu, meséljek neked egy mesét? 
- Hát, ha nagyon akarsz! 
- És örülni fogsz utána? 
- Nem tudom. 
- De ez egy nagyon rövid történet. 
- Na rendben, meséld el. 
- Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon 

drága váza, és ez a váza összetört… 
♫ 

- Azt mondta az orvosom, hogy szklerózisom, reumám, 

asztmám és magas vérnyomásom van. 

- Elég, elég! Inkább azt mondd meg, hogy mi az, amid 

nincs! 

- Fogam. 

♫ 
- AAAAz z z z én férjem nagyon én férjem nagyon én férjem nagyon én férjem nagyon intelligensintelligensintelligensintelligens ember  ember  ember  ember –––– dicsekszik Kovácsné. dicsekszik Kovácsné. dicsekszik Kovácsné. dicsekszik Kovácsné.    
- Miért?Miért?Miért?Miért?    
- AAAAzért,zért,zért,zért, mert a születésnapomat nem felejti el, de az életkoromat  mert a születésnapomat nem felejti el, de az életkoromat  mert a születésnapomat nem felejti el, de az életkoromat  mert a születésnapomat nem felejti el, de az életkoromat 

igen.igen.igen.igen.    

Viccek: 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Papp Tünde, Kiss Gábor 
Lektorálta: Kartal József plébános 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rejtvényre adott megfejtéseiket szeptember 26-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében vagy a „Csodatévı” szerkesztıinél. 

Elızı rejtvényünkre helyes megfejtést nem küldött be senki. 
Az augusztusi rejtvényünk megfejtése: 

„Az isten i  kegye lem bennünket  mérhetet len irga lmában  
érdemte lenü l  e lárasztott . ”  

Re j t v é n y ! ! !R e j t v é n y ! ! !R e j t v é n y ! ! !R e j t v é n y ! ! !    

Kétbet ősek:  AV, ÁA, DE, 
EN, ER, GA, GÉ, LD, LO, NA, RB, 
RS, SA, TL  

Hárombet ősek:  ASL, DSÁ, 
ELA, ÉLİ, ENY, EPE, EVE, MÉG, 
RÁG, ÚGY 

Négybet ősek:  AKAR, ALOL, 
ARRA, ATKA, ÉDES, GENF, 
GIGA, HOGY, MERT, ÜLÖK  

Ötbetősek:  ÁLLOK, BELÜL, 
EBBİL, ILLAN, NYELV, SARKU, 
VIGAN, VINYE, ZOKOG 

Hatbetősek:  ALAPOK, 
EBÉDEL, EUROPA, FIGYEL, 
JÁRNAK, LOVÁSZ, MINDIG, 
RENDES, TİZSDE 

Hétbetősek:  IZGULÓS, 
KEREKTÓ, LÁTSZIK, MEGÉRTE, 
TABAJDI 

Nyolcbet ősek:  BOGLÁRKA, 
ELKÉPEDT, FELDEBRİ, 
KISKANÁL, KÍVÜLRİL, 
STRANDOL 

 

 

Utazás közben az anyát nagyon zavarta, 
hogy a gyermeke folyton izeg-mozog. - Most már 
ülj nyugodtan! - mondta neki. De a gyerek, 
mintha nem hallotta volna, továbbra is fel-
felugrált az ülésre, hogy kinézzen az ablakon. Az 
anya dühös lett, lefogta a gyereket és 
odakényszerítette maga mellé. 

 A gyerek ránézett és büszkén mondta: 
 - ..................................................................... ! 

 

Az alábbi szavak és betőcsoportok tíz kivételével elhelyezhetık az ábrában. A 
kimaradt tíz szóból az alábbi történet befejezése állítható össze. 

K 


