II. évf.12. szám (26) 2005. November

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Könyörögjünk!

Urunk, Jézus Krisztus! Te három napon át
sírban

nyugodtál,

és

ezzel

megszentelted

híveid sírját. Ezért a sírbatétel számunkra
nemcsak

a

test

temetése,

hanem

növeli

bennünk a feltámadás reményét is. Add meg
minden

testvérünknek,

nyugodjanak

akiket

békességben

eltemettünk,

mindaddig,

amíg

majd életre kelted a feltámadás napján, mert
te vagy a feltámadás és az élet.
Engedd, hogy a mennyei örök világosságot a
te tündöklő arcodon lássa meg!
Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Ámen.
(Ima halottaink sírjánál.)
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Miseszándékok
November (az esti szentmisék idıpontja 17 h)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

14h: A halottakért
9h: + Barát Sándor 28. évf.
+ Papp Gábor 4. évf.
A társulat + tagjaiért, + Szőcs Károly
+ Kriván Miklós, + Kolonics Etelka
9h: + Paplógó Imréné Babarczi Gizella
este: + Márki Szilveszter, + Szekeres
Mária és ifj. Márki Szilveszter

7.
Hétfı
8.
Kedd
9.
Szerda Id. Lovászi Imre 30. évf.
10. Csütörtök Jótevıinkért
11. Péntek
12. Szombat
13. Vasárnap 9h: + Tóth János, + Hajós Julianna és +
Tóth Ádám
este:
14.
Hétfı
15.
Kedd
+ Szikszer Lajos és + Kiss Etelka
16. Szerda Segítı, adakozó hívekért
17. Csütörtök
18. Péntek A papok munkatársaiért
19. Szombat + Németh Istvánné Módra Erzsébet
20. Vasárnap 9h: + Ábrahám F. István és + Erzsébet
este: 50. házassági évf.: Dobó András és
Míg Magdolna
21.
Hétfı
22.
Kedd
Az énekesekért
23. Szerda
24. Csütörtök
25. Péntek
26. Szombat Hegyesi és Módra család meghalt
tagjaiért
27. Vasárnap 9h: + Lovászi Imréné Császár Piroska
este: + Tombácz Vincéné Szakáll Anna
28.
Hétfı
29.
Kedd
+ Berta András és + Füle Ilona
30. Szerda
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Szentek és
ünnepek
Mindenszentek
Halottak napja
Szent Szilvia
Borromeo Szt. Károly
Szent Imre
Szent Krisztina
Szent Ernı
Szent Gottfrid
Lateráni Bazilika felsz.
Nagy Szent Leó pápa
Szent Márton
Szent Jozafát
Magyar szentek és
boldogok
Nagy Szent Albert
Skóciai Szent Margit
Szent Dénes
Szent Jenı
Árpádházi Szt. Erzsébet
Krisztus Király
vasárnapja
Szent Cecília
Szent Kelemen
Vietnámi szt. vértanúk
Alexandriai Szt. Katalin
Szent Konrád
Advent I. vasárnapja
Szent Virgil
Szent Filoména
Szent András apostol

ÖRÖM AZ IDİBEN
Az idõ
Örömmel és szenvedéssel áldott az idı méhe. Vajúdó anya az idı. Szül, szül, minden
pillanatban szül. A szülıorvos te vagy. Örömet segíts a világra! Ne lepıdj meg, legtöbbször
ikrek születnek. Kétpetéjőek. Az egyik a fájdalom, a másik az öröm.
Az idı ajándék. Évente 365 nap. Ám az idı, amely átfolyik az emberen, nem mérhetı.
Valóság, mely változtat, melyben változni kell.
Az idı. Három arca van. Múlt, jelen, jövı. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövı.
A jelenben még él a múlt és belép a jövı. A jövı gyökere a múltból, a jelenbıl szívja életét.
Mindez a tiéd. Pillanatonként. Múlt, jelen, jövı. Érték. Öröm.
Ma még nem talál rád az öröm? Te nem találtál az örömre? Benned az idı. Te az
idıben. Múltadban van gyöngyszem. Keresd elı. Jelenedben van valaki, gondolj rá, mert
szereted. Jövıd úgy álmodhatod, ahogy akarod. Álmodd tele örömmel!
Szülı anya szívedben az idı.
Te az idıben teremthetsz.
Fájdalom és öröm együtt születik.
Amit teremtesz, könny és mosoly.
Sír és nevet az idı.
Örülj.

A percek
Jelentéktelenek. Nem számoljuk ıket. A hegyek, igen! De a porszemek? Az órák, a
napok, az évek! De a percek?
Pedig percekben az élet. Ha az élet öröm, mosoly, derő, akkor a percek hordozzák az
életet. Órákkal, napokkal, évekkel a szenvedést mérjük. A gyönyörnek csak pillanatai vannak.
A játék önfeledt percei, a kacagás felvillanó pillanatai mintha azt mondanák: a percek
hordozzák azt, amiért élni érdemes.
Két ember meghitt percei. A csönd bennünk és körülöttünk percekig tart csupán. Amit
az élettıl várunk, a percek adják meg.
A Világmindenség misztikus megtapasztalása meddig tart a költıknek, mővészeknek?
A döbbenet és az öröm? Vajon a célt – a versenyeken – nem a perc töredékében érik el? A
halál több-e, mint egy pillanat?
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Valld be, nem becsülted a perceket. Észrevétlen folytak át szíveden, mint homokórán a
porszemek. Ha percek szeretnek, az élet szeret. A percek örömmel árasztanak el.
A percek az idı szívdobbanásai. Gyöngyszemek, amelyek számlálatlanul hullanak
eléd. Ki veszi fel? Ki éli át mindegyiket?
Mindig az éveket reméljük, az években tervezünk. A perc sok-sok öröme közben
kisiklik életünkbıl. A vágyott évek soha nem jönnek el. Az élet percekben siet és áll eléd. A
percekben most élhetsz. A múlt elment. A jövı még nincs itt. A perc a tiéd! A perc az, amit
átölelsz és téged birtokol.
A percek az idı konszekrált morzsái.
Az örömet hordozzák.
Vegyétek és egyétek.
Örömmel csak így élhettek.
Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl)

Egyházközségi hírek:
NOVEMBERBEN AZ ESTI SZENTMISÉK
17 ÓRAKOR KEZDİDNEK.
A jövı évi BÉRMÁLÁSRA október végéig
lehetett jelentkezni!!! A bérmálkozók elsı
összejövetele és megbeszélése november 5-én,
szombaton 16 órakor lesz a hittanteremben.
Október
8-án
Hittanverseny
volt
községünkben, négy település részvételével.
Sajnálatos
módon
Mórahalom
és
Szentmihálytelek nem képviseltette magát.
Gratulálunk az elsı helyezést elért röszkei csapatnak.
Reméljük, mindenki jól érezte magát, a kialakult barátságok
siettetik a jövı évi találkozást.
November 1-én, Mindenszentek napján az ünnepi
00

szentmise 14. -kor lesz a röszkei temetıben.
00

November 2-án, halottak napján a szentmise 9. -kor
kezdıdik a röszkei temetıben.
Mindenszentek és halottak napján azokról se felejtsünk el
megemlékezni, akiknek már nincs élı hozzátartozója.
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Kalendárium
November 1.

Mindenszentek napja

Kikre emlékezünk mindenszentek napján?
Azoknak a szenteknek az ünnepe, akikrıl a naptár szerint nem emlékeznek meg.
Napjainkban a halottak napja elıestéje, amikor már délután rendbe teszik az elhunytak sírját,
feldíszítik virágokkal. Este gyertyát gyújtanak, és örökmécseseket égetnek a halotta emlékére.
A nap különös hangulatához az is hozzájárul, hogy ritkán látott rokonok, ismerısök
találkoznak ekkor a temetıben. Aki nem tud a temetıbe menni, otthon gyújt gyertyát az
elhunytakra emlékezve. A néphit szerint ezen a napon a halottak hazalátogatnak, ezért sokfelé
szokás volt például, hogy számukra is terítettek az asztalnál.

November 2.

Halottak napja
napja

Miért van munkatilalom halottak napján?
November 2. a halottak napja. Sok vidéken, e napon megvendégelték a szegényeket,
néhol liszttel, gabonával ajándékozták meg ıket, sıt még a sírokra is helyeztek élelmet.
Halottak napján nem mostak az asszonyok, mert a hiedelem szerint akkor a holtak vízbe
kerülnének. Egyes vidékeken nem végeztek földmunkát, a lovakat sem fogták be, hogy ne
háborgassák a holtakat. Mindkét nap (mindenszentek és halottak napja) ma is élı ünnep, a
sírok rendbetétele, a világítással egybekötött megemlékezés szinte minden ember számára
kötelezı városban és faluban egyaránt.

Halottak napja
A katolikus egyházban a purgatóriumban lévı lelkek üdvéért való imádkozás napja,
november 2. Az anglikánok egy része is megünnepli. Az ortodox egyházban kb. 2 hónappal
húsvét elıtt tartják meg.

Mindenszentek napja
Keresztény ünnep, amelynek során az egyház összes szentjérıl együttesen
megemlékeznek. A római katolikusok és az anglikánok november 1-jén, az ortodox egyházak
pedig a pünkösdöt követı elsı vasárnapon ünneplik meg. Angol nyelvterületen a
mindenszentek elıestéje a „hallowe’en”.

A halottak hónapja
A november a kilencedik hónap volt a rómaiaknál („novem” = kilenc). A „novem” a
görög „ennea”, „enneva” származéka, ez viszont a „neosz-neá”-ból eredt, s ez azt jelenti, hogy
„új, félig felnıtt, tapasztalatlan” – eléggé plauzibilis megjelölése a jobb kéz győrősujjának.
November elsı két-három napja a halottak kultuszát szolgálja, de nem római
hagyatékképen, hanem kelta befolyás alatt. Ezt bizonyítja, hogy úgy a november elsején
megtartott Mindenszentek napját, mint a másodikán (vagy ha ez vasárnapra esik, akkor
harmadikán) megült Halottak napját csak a 9. és 10. század óta ünnepli meg az Egyház, holott
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Angliában, kelta területen már a 8. században is közünnep volt. November 1. volt ugyanis a
kelta év kezdete, amikor halotti áldozatokat hoztak az elhunyt tiszteletére. Amikor aztán a
kelta elem a francia Egyházban is megerısödött, akkor a maguk ısi ünnepét – persze
átkatolizálva – áthozzák a katolikus egyházi évbe is. A november elsejei Mindenszentet Kr. u.
835 óta, a másodikán tartott Halottak napját pedig 998 óta tartja meg az Egyház. Az utóbbi
ünnep fıként a chiliasmus hatása alatt született meg: a Kr. utáni 1000-ik évre várt világvége
szorongásos hangulatában, amikor is a halandók iparkodtak az elhunytak szellemeivel jó
barátságba kerülni. Sírjaikon gyertyákat gyújtottak fel, hogy a szegény fázós lelkek ezek
fényénél melengethessék magukat. A gyertyát azért is kellett a sírokon meggyújtani, hogy az
ezen a napon sírjaikból kiszabadult lelkecskék újra visszataláljanak a sötétben a maguk sírjába,
s ne nyugtalanítsák aztán tovább az élıket. Ilyenkor persze illett a sírokat is rendbe hozni,
hogy az elhunytak szívesen maradjanak otthonukban. Sıt némely – fıként szláv – vidékeken
élelmet is helyeztek a sírokra, nehogy a lelkek bármiben is hiányt szenvedjenek és
„hazajárjanak”. Ezen a napon hosszan szólnak a harangok, hogy a harangszóval elfedjék a
szellemek siránkozását. Szóval itt szólal meg igazában az emberiségnek egész halálfélelme,
amely a mágikus koroknak egyik leghatalmasabb szellemi mozgatóereje volt.

Hittanverseny
2005. október 8-án hittanversenynek adott
otthont
településünk.
A
megmérettetésre
bordányi, forráskúti és zsombói felsı tagozatos
fiúk és lányok jöttek a röszkei fiatalokhoz.
Az összejövetel, a kezdeti ismerkedés után
a versennyel kezdıdött.
A kérdések Szent Pál életével és térítı
útjaival voltak kapcsolatosak. Az írásbeli
feladatok után a csapatok ötletességére is
kíváncsiak voltunk; színpadon kellett elıadniuk,
hogy meglátásuk szerint a mai korban hogyan
mehetne végbe Saul megtérése.
A bírálóbizottság tagjai a megnyitón.

A Paprika Vendéglıben elfogyasztott ízletes ebéd után, a délutánt egy kicsit
felszabadultabban töltöttük: játékkal és kézmővességgel múlattuk az idıt. Közben, a komoly
bírálóbizottság, végezte nehéz munkáját: a délelıtt teljesített munkák értékelését.
Az összejövetel szentmisével ért véget, melyen a versenyzık és az értük érkezı
hozzátartozók is részt vettek. A szentmise végén került sor az eredmények kihirdetésére és a
díjak kiosztására.
Az emlékezetes napért köszönettel tartozunk minden segítınek, akik a feladatok
megszerkesztésében, a verseny lebonyolításában tevékenyen részt vettek.
Köszönettel tartozunk a röszkei Mővelıdési Ház és Könyvtár vezetıinek, hogy
mindenben támogattak bennünket, valamint díjmentesen helyet biztosítottak számunkra.
Köszönjük az anyagi támogatását az Unilever Magyarország Kft-nek, valamint a röszkei
Simplex gyógyszertárnak.
Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondunk Kartal József plébános úrnak és a
Mobilitás-nak, akik nélkül ez az esemény nem jöhetett volna létre.
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Viccek:

A Malév repülıgépe késve indul. A légikisasszony mentegetızik a hangosbeszélın:
- Tisztelt utasok! Szíves elnézésüket kérjük a hosszú késésért, de a pilótának valami
nem tetszett a motor hangjában. A problémát megoldottuk, a csere pilóta kellemes
utazást kíván mindenkinek!

-



Na, hogy sikerült az autóvezetıi vizsgád?
Nem tudom, amikor kiengedtek a kórházból, a vizsgabiztos
még eszméletlen volt.



Megy az országúton 80-al a házaspár, a férj vezet. A feleség megszólal:
- Tudod, sokat gondolkoztam a dolgon, de rájöttem, hogy nem tudok veled
élni. Szeretnék elválni tôled.
A férj nem szól semmit, de rálép a gázra, immár 90-el mennek.
- Találtam egy olyan férfit, aki kedvesebb, mint te, a gyerekeket is jobban
szereti.
- A férj ismét gyorsít, immár 110-el repesztenek.
- A gyerekek természetesen nálam maradnak, a házra is igényt tartok. A pénz
fele a miénk lesz.
- A férj továbbra is csendben van, de már 130-at mutat a sebességmérô.
- Miért vagy ilyen szótlan, neked semmi sem kell?
- Nekem mindenem megvan, amire szükségem van. - mondja a férj
nyugodtan.
- Igen, és mi az a minden?
- A légzsák...



Választottját vitte bemutatni családjának a leányzó. A vacsoránál az apa beszédbe
elegyedett a fiúval:
- No és, mik a terveid a lányommal kapcsolatban?
- Szeretném feleségül venni.
- Van munkád, amibıl
amibıl el tudod majd tartani?
- Most még a tanulmányaimra kell összpontosítanom, de hiszek abban, hogy Isten
megsegít.
- Van házad, ahol ellakhattok?
- Most még nincs, de hiszek abban, hogy Isten majd segít rajtunk.
És ez így ment egész vacsora alatt. Vacsora után, amikor egyedül maradt a két szülı,
az asszony megkérdezte férjét:
- Hogy tetszett a fiú?
- Az igazat megvallva van ami tetszik, van ami nem. Nem tetszik az, hogy
nincs munkája, nincsenek tervei. Tetszik viszont az, hogy azt hiszi, én vagyok
Isten...
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Minden szó elsı betője megegyezik az elızı
szó utolsó betőjével. A megfejtés a kiemelt
négyzetek betőibıl olvasható össze.

Rejtvény!!!
Rejtvén y!!!

1. Tudományos társaság 2. Jókai regénye 3. Váráról nevezetes falu a Zemplénben 4.
Teker, forgat 5. Fél lábbal hajtott jármő 6. Dédelget 7. Festékfajta 8. Hollandia fıvárosa 9.
Afrikai mérges kígyó 10. Világhírő dán meseíró 11. Virradat 12. Elfogultság 13. Lök, nyom
14. Pártfogó 15. Péksütemény 16. Zakariás felesége 17. Mesterkedés, fondorkodás 18.
Tevékeny, serény 19. Pártatlan 20. Bika, gomba, bogár is lehet 21. Repül 22. Nıi név 23.
Hegymászó 24. Kihallgatás magas rangú személynél 25. Ékszer az ujjon 26. Frissítı 27.
Rejtızik 28. Tejtermék 29. Mosogatólé

A rejtvényre adott megfejtéseiket november 26-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél vagy a „Csodatévı fillérek” perselybe.
Elızı rejtvényünk helyes megfejtıje: Papp Istvánné.
Az októberi rejtvényünk megfejtése:
„Isten látta, hogy nagyon jó mindaz amit alkotott.”
CSODATÉVİ
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor, Papp Tünde, Vargáné Ábrahám Ildikó
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert
Lektorálta: Kartal József plébános
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