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Ima NagyasszonyunkhozIma NagyasszonyunkhozIma NagyasszonyunkhozIma Nagyasszonyunkhoz    

    

Áldott Nagyasszonyunk! Vedd pártfogásodba a 

magyar apákat,  hogy keményen állják a nehéz idők 

küzdelmeit,  és állhatatosan viseljék az élet terheit.  

Oltalmazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a 

magyar anyákat,  hogy gyermekeikben hűséges és igaz 

polgárokat neveljenek az Anyaszentegyháznak és 

drága magyar hazánknak.  Terjeszd ki  anyai oltalmadat 

hazánk ifjúságára,  hogy beváltsák azt a szép reményt,  

amellyel minden magyar szem feléjük tekint.  

 

 

 

Istenünk,  ki  a Szeplőtelen Szűz Mária 

közbenjárására nemzetünket számtalan jótéteménnyel 

halmoztad el,  engedd kegyesen,  hogy akit Szent István 

királyunk példája szerint Nagyasszonyunknak 

tisztelünk a földön,  annak örök társaságában 

örvendhessünk a mennyben! 

Ámen  

 
 
 
A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

II. évf.11. szám (25)  2005. Október 



� 
2 

 

 

 
 
 

1. Szombat  Lisieux-i Szent Teréz 
2. Vasárnap 9h: + Farkas József, + Lázár Viktória 

este: + Koncsek Jánosné Szalma Ilona Szent İrangyalok 

3. Hétfı + Váradi István gyászmiséje Szent Évald 
4. Kedd + Kéri Lajos és +Márki Ilona Assisi Szent Ferenc 
5. Szerda Papp István Szent Aurél 
6. Csütörtök + Marinkov András Szt. Brúnó, Szt. Renáta 

7. Péntek A társulat tagjaiért Rózsafőzér Királynıje 
8. Szombat  Magyarok Nagyasszonya 
9. Vasárnap 9h: + Bakos István, + Tandari Rozália és + 

József 
este: + Mulati Mihály 

Szent Dénes 

10. Hétfı Mertz Tiborné + Éva Borgia Szent Ferenc 
11. Kedd   
12. Szerda  Szent Edvin 
13. Csütörtök + Szalma Szilveszter és fia, +Szilveszter Szent Kálmán 
14. Péntek +Tóth Géza, + Kószó Anna és fiuk, + Imre Szent I. Kallixtus pápa 
15. Szombat Hála 61 évért Avillai Szent Teréz 
16. Vasárnap  9h: + Ördögh Kálmán 

este: a 3 + Márki Vincéért és + Kispéter 
Piroskáért 

Szent Hedvig 

17. Hétfı + Vass Terézia, + Tóth Terézia és + Tóth 
Matild Antiochiai Szent Ignác 

18. Kedd  Szt. Lukács evangélista 
19. Szerda + Csiszár Szabó István és + Ábrahám Etelka Keresztes Szt. Pál 
20. Csütörtök  Szent Vendel 
21. Péntek  Szent Orsolya 
22. Szombat  Szent Szalome 
23. Vasárnap 9h: + Bózsó István, + Bózsó János, + Vass 

Anna és + Kiri Imre 
17h: Hazánkért (Mőv. Ház parkjában) 

Kapisztrán Szt. János 

24. Hétfı + Szécsi László Szent Salamon 
25. Kedd  Pécsi Boldog Mór 
26. Szerda  Szent Armand 
27. Csütörtök  Szent Szabina 
28. Péntek  Szt. Simon és Tádé apostol 
29. Szombat Hála 61 évért  
30. Vasárnap 9h:  

este: + Oláh Mihály Szent Alfonz 

31. Hétfı  Szt. Wolfgang 

Miseszándékok 
Október (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 

Szentek és 
ünnepek 
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Levél 

 

Várod. Talán jön. Üzenet érkezik. Valakitıl. A levélben két ember találkozik. Aki írja 

és akinek szól. A levél a lelkek érintkezési pontja. A levélnek mindig halk a hangja. Lélek-

csönd van a sorokban. 

A suttogó szónál meghittebb a levél szava. Mélyrıl jön, annyira mélyrıl, hogy az élı 

szónál énünk bensejét az írott szó tökéletesebben mondja ki. 

A levelet egyedül írjuk. Magunk vagyunk. Nem „zavar”, inkább ihlet a személy, 

akinek írunk. A levélben az írott szó félreérthetıbb az élı szónál, mit a hang visz a másik felé. 

Az írott szó az olvasó szívében hangzik fel, átszőrıdve sajátságain. Az is igaz, a levelet 

egyedül olvasva, semmi sem zavar, csak az üzenetre figyelünk, amely a másik szívbıl hang 

nélkül jött el. 

A levél lehet napi öröm. Ám mégis titka marad. Az íráshoz más is kell, mint idı, mint 

mondanivaló. Telítettség, amely önkéntelenül csordul ki. Ezért írunk ritkán, ezért jön csak 

néha levél. 

Írj. Az írás öröm. A sírásban felszabadulsz feszültségeidbıl. Az írásban kimondod 

magad, örömed, gondjaidat. Írj. Öröm. Ha mást nem, 

mindenki mőfajában, levelet. Aki ír, boldog. Tele van 

könnyel vagy örömmel. 

 Szívedet nem küldheted. 

 Küldj levelet. 

 Várják. Mint te. Az örömet. 

 
 

Mondd: szeretlek! 

 

Ismered a szót. Szívesen hallod. Mondod-e elégszer? 

Hányszor? Annyiszor mondjad naponta, ahányszor hallani jól esne. 

Mondd: szeretlek! Amikor lélegzel, oxigénnel telik meg a tüdıd. Mondd: szeretlek! 

Szíved megtelik örömmel. Mondd, mondd, mondd, szeretlek, szeretlek, szeretlek. Mondjad 

anyának, apának, gyermeknek, barátnak, szerelmednek, mondd: szeretlek. 

Ha nincs senkid, akinek mondjad, akkor mondd a virágnak, amikor locsolod. Mondd a 

kutyusnak, amikor enni adsz neki. Figyeld, nem érti, de megérzi a szó varázsát az állat is. 

Szeretlek. 
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Öröm, ha hallod. Öröm, ha vallod. Szeretlek. Megunni nem lehet. Ha ezerszer mondod, 

ezer íze van. Más-más öröm. Attól függ, ki mondja, attól függ, kinek vallod. Szeretlek. 

Múlhat egyetlen napod öröm nélkül? Szeretlek – mert olvasod soraimat. Így 

ismeretlenül. Érzem ízét az örömnek. Érezd te is. Mondd nekem ismeretlenül: szeretlek. 

 Ha találkozunk, talán egymásra ismerünk. 

 Mondjuk, mondjad, mondjam: szeretlek. 

 S szavaink tőzként gyújtják fel az örömet. 

 
 

Szíveket győjtök 

 

Szeretem azt, aki győjt. Naponta van öröme. Megnézi győjteményét, gyarapítja, ápolja, 

gondozza, megmutatja barátainak. Közben örül, hogy neki van az, amit szeret. Tisztelem a 

bélyeggyőjtıket, a rovargyőjtıket és azokat, akik cimkéket, képeslapokat, érméket győjtenek. 

Bármit. 

 Te mit győjtesz? 

Amit én győjtök, ahhoz nem kell pénz. Amit győjtök, annak nincs ára, mégis 

mindennél többet ér. 

 Szíveket győjtök. 

A szív jelkép. Az embert jelenti. 

Úgy járom útjaimat, élem napjaimat, hogy szíveket keresek. Talán bolondnak 

hinnének, ha tudnák, miért nézek kutatón mások szemébe. Bolondnak hinnének, mint a görög 

bölcset, aki nappal lámpásával embert keresett a piacon. 

Szíveket győjtök. Nekem nem valami kell, hanem valaki. Ember. 

Ember, aki rám mosolyog; aki megért; aki tisztességes; aki hőséges; akiben szeretet él; 

aki örül, hogy észreveszik; akiben a tehetség egy szóra kinyílik; ember, aki egyszerően érték, 

mert ember. 

Ha van olyan nap, hogy nem találok, az én hibám. Nem néztem eléggé szét, nem 

néztem a látszat mögé, az elıítéletek alá. 

Szerencsétlensége az embernek, hogy a jót szégyelli. Rejti, mint kagyló a gyöngyét. 

Hát én feltöröm a kagylót figyelemmel, érdeklıdéssel és a gyöngyhalászoknál boldogabb 

vagyok. Mert az emberek között több az ember, aki méltó, hogy annak lássák, mint az, aki 

összetörte magában az emberséget. 

Elfogult vagyok? Téged nem ismerlek. Embernek tartod magad. Hányan vesznek 

észre? Hányan kérik a szíved? Hányan látják, hogy jó vagy? 
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Szíveket győjtök. İrzöm arcukat. A szemük tüzére emlékszem. Ha azt felejtem, énjük 

bennem marad, amely belém égett egy pillanat alatt. 

Nincsenek érméim, bélyegeim, cimkéim, sem galambgyőjteményem. 

 Szíveket győjtök. 

 Szívem tele van. 

Velük és az örömmel, amelyet csak ık adhatnak. 

Nézd el nekem, hogy végig magamról írtam. Eszelısen hiszem, hogy nincs nagyobb, 

fontosabb, mint az ember. Embertelen korban élünk? Ne hidd el. Csak nézz önmagadba, nézz 

a mások belsı világába s meglátod az Embert. Csak annyi idıt fordíts embertársaidra, mint a 

győjtık a győjteményeikre. Kincseid lesznek. Nem olyan, mit pénzzel kifejezni lehet, nem 

valamik, hanem sok-sok szív benned, valakik, akiknek értéke semmivel ki nem fejezhetı és 

mind személyes öröm életedben. 

 
(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 

Egyházközségi hírek: 

 

Kérem, hogy október estéin 6 órára jöjjenek el 
Kedves Híveim RÓZSAFŐZÉRT imádkozni az ÁRVÍZ 
SUJTOTTA VIDÉKEK szerencsétlen lakóiért, akik 
szinte mindent elvesztettek. 

Az októberi esti szentmisék 18 órakor 
kezdıdnek. 

A jövı évi BÉRMÁLÁSRA most október 15-ig kell 
jelentkezni!!! 

Október 8-án Hittanverseny lesz községünkben, hat 
település részvételével. 

Október 9-én, vasárnap este 18 órakor a 
cserkészcsapat volt kispap vezetıje: RUSKÓ NORBERT 

lajosmizsei káplán templomunkban primiciás szentmisét mutat be a 
cserkészcsapat elsı, alapító tagjainak jelenlétében, akiket szeretettel 
meghívunk, hogy együtt ünnepelhessünk visszaemlékezve a kezdeti évek 
hısiességére és szép emlékeire. 

Az ünnepélyes esti szentmise kezdetekor fogjuk megáldani és 
fölszentelni a templom fıbejáratának ÚJ KÉTSZÁRNYAS AJTAJÁT, 
Buzás Lajos röszkei mester alkotását. A régi ajtó 92 évig szolgált 
bejáratként. Az ünnepséget negyedórás harangozás fogja bevezetni. 

Ez a nap egyben csapatunk védıszentjének és névadójának: 
MAXIMILIÁN KOLBE vértanú szenttéavatásának elıestéje is. 
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Kalendárium 
 

Október 8. Magyarok NagyasszonyaMagyarok NagyasszonyaMagyarok NagyasszonyaMagyarok Nagyasszonya    

Hazánkban vannak Mária-kegyhelyek minden egyházmegyében, de egy 
országos jellegő nemzeti kegyhely nincsen. El lehet gondolkozni azon, miért van ez 
így... Bizonyára szerepet játszik benne a török hódoltság kora, amikor az egyházi 
szervezet és közigazgatás éppen az ország központi részén ment tönkre. Ezt a hiányt 
ellensúlyozza az a tisztelet, amellyel minden kor és hely katolikus magyarja hódol Szőz 
Mária, mint Nagyasszonya elıtt. Kevesen gondolnak talán arra, hogy az ,,asszony'', s 
így a ,,nagyasszony'' szó nyelvünknek még pogány kori rétegébıl való... A magyar 
nyelvbe az alán ,,achszin'' szó kerülhetett át a 8. század táján, amikor szorosabb 
kapcsolatok lehettek az elımagyar törzsek és az alánok között. Az ı nyelvükben a 
jelentése ez volt: úrnı, fejedelemasszony. 

Mennyei fejedelemnınek tisztelhették tehát Máriát az elsı Krisztus hitére tért 
magyarok, és megerısítette ıket e hívı tiszteletükben Szent István király, amikor 
elmerülve a gondban, hogy kire maradjon halála után az ország, a nép s az egyház 
vezetése, istápolása, Szőz Mária oltalmába ajánlotta önmagát és királyságát. E 
természetfeletti kapcsolatot Mária és hazánk népe között a Szent István halálát követı 
belvillongások sem tudták elhomályosítani, és Szent László, a lovagkirály uralkodása 
idején új virágzásba borult. Tatárral, törökkel szemben egyaránt Jézus és Mária nevét 
kiáltva védte életét, hitét és övéit a középkor magyarja, mikor pedig az 1683. 
szeptember 12-i, a Bécs melletti Kahlenbergben lezajlott csatában visszaszorították a 
török szultán seregeit, megkezdıdhetett a magyarországi török uralom fölszámolása. 

1693-ban I. Lipót király a török alóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül 
megismételte az ország Szent István-i fölajánlását a Nagyasszonynak. Az egyházi élet 
újjászervezésében ismét nagy szerepet játszott a ,,mindörökké áldott Nagyasszonyunk''. 

 
XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar millennium alkalmával az akkori esztergomi 

prímásérsek, Vaszary Kolos bíboros kérésére, mint külön ünnepet engedélyezte 
Magyarország részére Nagyasszonyunk ünnepét. Eleinte október 2. vasárnapján 
ünnepelték. X. Szent Pius pápa tette át október 8-ra. A II. Vatikáni zsinat után 
áthelyezte a Magyar Püspöki Kar szeptember 12-re, de 1984-tıl ismét október 8-án 
üljük. 

Mi magyarok elsıként, de nem egyedül tiszteljük Nagyasszonyunknak, azaz nemzeti 
Patrónánknak a Boldogságos Szőz Máriát. Hogy csak néhány más országot említsünk: 
Bajorországban 1620-ban, a fehérhegyi csata után kezdték nemzeti Patrónaként tisztelni 
Máriát, s 1916-tól ünneplik. Franciaországot XIII. Lajos király ajánlotta Máriának 1638- ban, 
és Nagyboldogasszony napján emlékeznek rá. Ausztriát III. Ferdinánd ajánlotta föl Máriának, 
1647-ben; ık december 8-án ünneplik. Lengyelország Királynıjévé János Kázmér király 
nyilvánította a Szőzanyát 1656-ban. 1754-ben a Mexikói Alkirályságot, 1821-ben Mexikót, 
1910-ben egész Latin-Amerikát a Szőzanya oltalma alá helyezték. XIII. Leó adta jóváhagyását 
ahhoz, hogy a Szőzanyát Katalónia és Dél-Ázsia Patrónájaként tiszteljék, valamint, hogy az 
angol püspökök 1893-ban fölajánlják Angliát, melyet attól fogva Mária hozományának 
tartanak. 
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♫ 
Két öreg házaspár hajt autójukkal a német autópályán, pontosan 81 km/h-val. Egy rendır 

megállítja az autójukat. 
Az egyik öreg megkérdi: - Túl gyorsan hajtottunk? 
Erre a rendır: - Nem, de miért mennek ilyen lassan? 

Öreg: - Miért, gyorsabban is hajthatnánk? 
Rendır: - Szerintem 100 km/h-val nyugodtan mehetnek. 

Öreg: - De a táblán az áll, hogy A81. 
Rendır: - Igen, és? Mit gondolt? 

Öreg: - Hát, hogy 81 km/h-val kell mennem. 
Rendır: - Nem dehogy, az csak az autópálya száma. 
Öreg: - Ja, vagy úgy! Köszönöm a felvilágosítást! 

Majd a rendır benéz az autó hátsó ülésére, ahol két kıvé dermedt, tágra nyílt szemő 
öregasszony ül. 

Erre megkérdezi a rendır: - Mi baja van a hátul ülı két idıs hölgynek? Talán nem érzik jól 
magukat? 

Erre a másik öreg úr: - De, de. Csak most jöttünk a B252-esrıl! 
 

♫ 
 

Trianonban tárgyalnak az országok további sorsáról az I. Világháború után. A 
tárgyalás közepén jelentkezik a magyar küldött, hogy szólni kíván. 

Felszólítják! 
- Én csak azt szeretném mondani, hogy mikor mi idejöttünk a Kárpát-

medencébe, az éjszaka ellopták a románok a lovainkat. 
A többiek nem igazán értik, kérdi az elnök, szeretné-e a magyar ha a 

hozzászólását jegyzôkönyvbe vennék-e. 
- Á nem, nem kell. Csak úgy mondtam... 
A tárgyalás folytatódik, megint szólni kíván a magyar: 
- Én csak azt szeretném mondani, hogy mikor mi idejöttünk a Kárpát-

medencébe, az éjszaka ellopták a románok a lovainkat. 
Megint kérdik, jegyzôkönyvbe akarja-e vetetni? Mondja: 
- Nem kell, csak úgy mondtam... 
A tárgyalás folytatódik, a magyar megint szólásra kér engedélyt: 
- Én csak azt szeretném mondani, hogy mikor mi idejöttünk a Kárpát-

medencébe, az éjszaka ellopták a románok a lovainkat. 
A román küldöttnek már vörös a feje! Üvöltve kifakad: 
- De hisz akkor még itt sem voltunk!! 
Mire a magyar: 
-  Na, ezt vegyék jegyzôkönyvbe... 

 

♫ 
 

A falusi udvarból kiszalad egy tyúk az útra. Elüti egy teherautó. A sofır 
becsönget a házba:  

- Elnézést, de a tyúkja kiszaladt elém, már nem tudtam fékezni!  
- Semmi baj! Ez nem is az enyém, nekem sosem volt ilyen lapos tyúkom! 

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 október 26-ig várjuk. Leadhatók a sekrestyében, 
a „Csodatévı” szerkesztıinél vagy a „Csodatévı fillérek” perselybe. 

Elızı rejtvényünk helyes megfejtıje Tóth Tímea. 
Az szeptemberii rejtvényünk megfejtése: 

„K ívü lrı l  m ind ig  úgy  látsz ik ,  hogy  á l lok ,  de  be lü l  még  ü lök . ”  

Rej t v é n y ! ! !Re j t v é n y ! ! !Re j t v é n y ! ! !Re j t v é n y ! ! !    


