III. évf.3. szám (29) 2006. Február

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Szent Imre Herceg imája
Ú r i s t e n , t e a z eg é s z v i l á g
Gondviselője vagy.
T e a d s z e r ő t a g y ö n g e e m b e r n e k,
A te kezedben van a fejedelmek lelke.
Te hatalmasabb vagy minden
Földi királynál.
Tégy velem tetszésed szerint!

MÓRUS TAMÁS IMÁJA
IMÁJ A
Uram, ha lehetséges,
Adj nekem testi egészséget,
H o g y é p s z e r v e kk e l s z o l g á l h a s s a k n e k e d !
A d j n e k e m , U r a m , e g y e n e s l e l k et ,
H o g y l á s s a m , m i a j ó é s h el y e s ,
Ne féljek a gonoszság támadásától,
És minden ügyemet rendbe tudjam szedni!
A d j n e k e m , U r a m , k é s z s é g e s l e l ke t ,
Mely sohasem unatkozik,
N e m p a n a s z k o d ik ,
Nem kesereg és nem érzékenykedik!
Segíts, hogy ne törődjem
Mértéken felül azzal a valamivel,
Amit „Én” –nek hívnak!
Adj Uram humorérzéket!
S e g í t s , h o g y ér t s e m a t r é f á t ,
H o g y v i d á m l e g ye k
É s m á s o k a t i s fe l t u d j a k v i d í t a n i !

ÁMEN
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Miseszándékok
Február (az esti szentmisék idıpontja 17 h)

1. Szerda Püspök Úr szándékára
2. Csütörtök
Az iskolásokért és tanáraikért

Szentek és
ünnepek
Szt. Ignác, Szt. Brigitta
Gyertyaszentelı
Boldogasszony
Szt. Balázs

3. Péntek Társulati tagokért
4. Szombat A máltai szeretetszolgálat
Szt. András
rászorultjaiért
5. Vasárnap 9h: + Eleven Géza
Évközi 5. vasárnap
este: A hívekért
Szt. Ágota
6.
Hétfı + Szerzetesnıvérekért
Miki Szt. Pál
7.
Kedd
Szt. Richárd
30
8. Szerda 16
Emiliáni Szt. Jeromos
9. Csütörtök + Barát Sándorné, + Hódi Ilona
10. Péntek
Szt. Skolasztika
11. Szombat + Sövényházi József 16. évf.
Lourdes-i jelenés
12. Vasárnap 9h: + Kopasz Antal, + Boris István,
Évközi 6. vasárnap
+ László János plébánosokért
Szt. Lídia
este: + Császár Ferenc
13. Hétfı
Szt. Katalin
14. Kedd + Rácz Ida Valentína nıvérért
Szt. Cirill és Metód
15. Szerda + Kopasz Antal temetésének 67.
Szt. Georgina
évf.
16. Csütörtök + Juliannáért
Szt. Julianna
17. Péntek + Rózsa Ilona és a Rózsa családért
Szervita rend alapítói
18. Szombat A bérmálkozók elıadóiért
Szt. Bernadett
19. Vasárnap 9h: + Ábrahám F. Etelka, + Szőcs
Imréné
Évközi 7. vasárnap
este: + Marinkov György és +
Szt. Zsuzsanna
Szegedi Margit
20. Hétfı
Szt. Leó
21. Kedd Élı Etelka, Éva és József
Szt. Eleonóra
22. Szerda
Szt. Péter székfoglalása
23. Csütörtök
Szt. Polikárp
24. Péntek + Cserkúti János és Jánosné
Szt. Mátyás apostol
25. Szombat A kommunizmus áldozataiért
26. Vasárnap 9h: + Csúcs István
Évközi 8. vasárnap
Szt. Viktor
este:
27. Hétfı
Szt. Gábor
28. Kedd Hála és engesztelés
Szt. Oszvald
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Az este
A falusi estékben béke van. Még a nyugtalan
városi esték hangulatát is valami béke jellemzi. Az
este a megérkezés ideje. Valami célba jutás. Ma nincs
tovább. Otthon vagyunk. Együtt a család. Család nélkül barátokkal. A magányban
önmagaddal. Az este a hazaérkezés. Ez a „haza” szeretteidnek a szíve és saját szíved
szentélye.
Béke van az estékben. Nincs rohanás, nincs sietés. A munka izgalmát felváltja a
pihenés, a szórakozás, az együttlét nyugalma. Az est békéjét csak szíved őzheti el. Ha
nyugtalan. De ekkor nyugodjék meg. Mindennap indulunk, megyünk, törtetünk.
Megérkezés nélkül azonban nem tudunk élni. Kell az est nyugalma. Nyugalmában
öröme.
Az este nyit kaput önmagadba és családodba. Lépj be rajta. Az est öröme a
bensıség öröme. Vigyázz, a tévé csak főszerezze. El ne vigye.
Az est az öröm csöndje. A csend öröme. Hazaérkeztél. A megérkezés öröme
reménnyel tölthet el, hogy célhoz érsz. Az életed célját az élet estjén elérheted.
Reméld.

Az éjszaka
Talán csak éjszaka döbbenünk rá, mennyire magányosak
vagyunk. Elég, ha felnézünk a csillag-rengetegre. A Föld sem
nagyobb, mint a messze remegı fénypontok? És mi?
A gyermek játékával alszik el. Így indul az éjbe, az
álmaiba. Az ifjú a Hold arcában arcokat keres. A szerelmesek izzó szenvedéllyel ölelik
egymást. Az idısek félelmüket imában oldják fel.
Az éjszaka magányunkat érezteti. Ám hiába a menekülés játékhoz, ábrándhoz,
szerelmes karokhoz, imához. A magányt semmi meg nem szünteti. Hordani kell, mint a
tudást, hogy meghalunk. Elaludni – meghalni.
Ez az éjszaka? Más is. Sejtések ébrednek a szívben. Álmok lepik el a képzeletet.
Félelem és kíváncsiság érzelmei lobbannak fel. Vak tapogatódzás az emberen túlra.
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Képzelgések, gondolatok más bolygók más élılényeirıl, tapasztalaton túlra leskelıdés,
kopogtatás a halál ténye elıtt. Önmagában semmi ismert érzések nyúlnak nagyon
messzire, oly távolra, hová a sejtéseket már követni nem lehet.
Csillagködöknél messzebb lát. Önmagában és önmagán túl végtelent talál. Csak
nem tudja, kit. Reménykedik.
Ha szereted az éjszakát, magányodat álmok és igaz valóságok sejteleme oldja
fel, és minden éjben a világegyetem ringat el.
Némasága zene. Neked komponálta Valaki.

A tavasz
Mozdul az élet. Zöld lángok fákon, földeken. Hóvirág,
jácint, tulipán. Nyílnak a virágok. Mozdul az élet.
Nádszállal tele a madarak tolla, szíve. Párt keresnek az
állatok. Szerelem lobban férfiban, nıben. Mozdul az élet a
szerelemben.
És Te?
Tudsz csodálkozni? Tudsz örülni? Naponta más illat hízeleg. Naponta más
színben pompázik feléd egy-egy virág. Más-más madár kezdi új dalát.
Milyen a tavaszod? Mozdul az élet benned? Kit érdekel, mennyi éveid száma?
Együtt érzel a tavaszi színekkel, énekkel, szerelemmel? Érzed, hogy él az Élet?élj Te
is.
Tavasszal napjaid száz örömmel várnak. Csak érezz. Láss. Hallj. Élj. Örülj.
Ne légy soha irigy. Hisz mindig van, amit csak neked ajándékoz az élet. Egy
mosoly, egy alkonyi óra, egy táj virágba borult szépsége. Régi és új szerelem. Vagy
másoké. Örülni lehet. Kell.
Tavasszal annyi fény mit ér, ha nem zuhog a szemedbe, mert behunyod? Nyisd ki!
A szépre, az életre nyíljanak ki. Élj.
A tavasz minden öröme a tiéd.
Mozdulj felé.
(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl)
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Babits Mihály:
Balázsolás
térdeplek itt együgyő oltárod kövén –

Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent
Balázs!

mosolyogj rajtam, csak segíts!

Gyermekkoromban két fehér

Mert orv betegség öldös íme engemet

gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon

és fojtogatja torkomat,

s úgy néztem a gyertyák közül,

gégém szőkül, levegım egyre fogy, tüdım

mint két ág közt kinézı ijedt ızike.

zihál, s mint aki hegyre hág,

Tél közepén, Balázs-napon

mind nehezebben kúszva, vagy terhet

szemem pislogva csüggött az öreg papon,

cipel,

aki hozzád imádkozott

kifulva, akként élek én

fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az

örökös lihegésben. S már az orvosok

oltár elıtt, kegyes szokás

kése fenyeget, rossz nyakam

szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én,

fölvágni, melyet hajdan oly megadón

s ı se jól értett. De azért

hajtottam gyertyáid közé,

te meghallgattad és megóvtad gyermeki

mintha sejtettem volna már... Segíts,
Balázs!

életem a fojtogató
torokgyíktól s a veszedelmes mandulák

Hisz a te szent gégédet is

lobjaitól, hogy fölnövén

kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány

félszáz évet megérjek, háladatlanul,

kivégzett: tudhatod, mi az!

nem is gondolva tereád.

Te ismered a penge élét, vér izét,

Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma

a megfeszített perceket,
a szakadt légcsı görcseit, s a fulladás

is,
segíts, Sebasta püspöke!

csatáját és rémületét.

Lásd, így élünk mi, gyermek módra,

Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy

balgatag,

mindenen,

hátra se nézünk, elfutunk

okos felnıtt! Te jól tudod,

a zajló úton, eleresztve kezetek,

mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem

magasabb szellemek - de ti

sokall

csak mosolyogtok, okos felnıttek gyanánt.

még az Isten jósága sem,

Nem sért ha semmibe veszünk

s mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem

s aztán a bajban újra visszaszaladunk

is

hozzátok, mint hozzád ma én
reszketı

szívvel...

Mosolyogj

olyan nagy dolog a halál.
rajtam,

Balázs!
Ki mint a szepegı kamasz,
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Balázsolás
Fıként diákoknak, diákokról szóló ünnep a Balázsolás, de ennél azért mégis sokkal
összetettebb. Eredete Szent Balázs püspök nevéhez főzıdik, aki azzal tette feledhetetlenné
magát az utókor számára, hogy egyszer megmentett egy fiút, akinek halszálka akadt a torkán.
Hálából a fiú anyja ételt és gyertyát adományozott számára. Ezért a torokfájósok különös
becsben tartják ezt a dátumot, az ıket ápolók pedig ilyenkor parázsra vetett alma héjával
füstölik meg a szenvedıket, hogy ezáltal a betegséget, fájdalmat okozó gonoszt előzzék
belılük. Az ezen a napon templomba menı diákoknak a pap két összekötött égı gyertyát tart a
nyakukhoz, és arra kéri Istent, hogy Szent Balázs püspök esedezésére óvja meg az áldást kérıt
a torokbajtól.
Szükség is volt az erıs torokra, hiszen az a diák, aki nem volt beteg, jelmezbe öltözve
kopogtatott be szomszédaihoz, hogy adományokat győjtsön az iskola számára, és új diákokat
toborozzon. A hagyományról az ezerhatszázas évektıl kezdve találhatók rendszeres
feljegyzések, melyek az iskoláskorú gyermekek jelmezes szomszédolásáról szólnak, és
amelyek köszöntési és adománygyőjtési célból történtek. Az adományként kapott szalonna,
zsír, bab, tojás, az iskolai tanítót illette, aki cserébe megvendégelte diákjait. Mondhatni,
egyfajta segítség volt ez a szegény tanítónak.
Ezen kívül Balázs napját az egészség- és termésvarázslás, a gonoszőzés, a madárőzés, és
az idıjárásjóslás napjának is nevezték régen. Szokás volt, hogy a magyar szılısgazdák a
földjük négy sarkában megmetszettek egy-egy tıkét arra számítva, hogy Balázs így majd
megvédi a szılıket, és szılıéréskor előzi a madarakat, hogy azok ne tegyenek kárt a
szemekben.
A balázsolás, balázsjárás hagyománya nem csak nálunk volt ismeretes, hanem a cseh,
morva és szlovák területeken is.
Balázs (a diákok patrónusa) és Gergely (I. Gregorianus pápa) napja volt az iskolások
ünnepe. Ilyenkor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat győjtöttek
az iskolának és új diákokat toboroztak.

Egyházközségi hírek:
Február 2-án Gyertyaszentelı Boldogasszony
ünnepe lesz.
Február 4-tıl, szombatonként folytatódik a
bérmálkozó fiatalok felkészülése a szentség
vételére.
Február
5-én, vasárnap, a szentmisén
Balázsolás lesz.
Február 8-án este, a falugyőlés miatt az esti
szentmise 1630-kor fog kezdıdni.
A házszentelés a tanyán már elkezdıdött és
folytatódik. A faluban február 6-án, hétfın
kezdıdik.

A bérmálás MÁJUS 14-én, vasárnap, reggel 900-kor
lesz templomunkban.
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Juci ünnepi receptjei

Szerecsenfánk
(Farsangra)

Hozzávalók:

Elkészítés:

8 dkg vaj,
30 dkg liszt,
15 dkg porcukor,
4 dkg kakaó,
fél csomag sütıpor,
1 vaníliás cukor,
2 kanál tej,
2 egész tojás,
kevés fahéj;
A fánkok tetejére 12 szem dió.

A hozzávalókból tésztát gyúrunk, ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és fánkokat szaggatunk.
Tojással megkenjük, fél dióval megtőzdeljük és közepesen meleg sütıben megsütjük.
Figyelem!!!: A fánkokat ne rakjuk közel egymáshoz, mert sütéskor megkelnek.

Narancsos csókok
(Valentin napra)

Hozzávalók:

1,25 dl édes tejszín (nem felverve),
4 dkg cukor,
15 dkg liszt,
4 dkg vagdalt, hámozott
mandula,
4 dkg cukrozott és felaprított
narancshéj;
A mázhoz: 15 dkg olvasztott
csokoládé.

Elkészítés:
A hozzávalókat összekeverjük, és jól átdolgozzuk. Zsírozott és lisztezett sütılemezre
kanállal puszedliket szaggatunk egymástól 5 cm távolságra. Közepes lángon sütjük, hogy
világosak maradjanak. Amikor a puszedlik kihőltek, olvasztott csokoládéval megkenjük azt az
oldalukat, amelyik a tepsin volt. A csokoládémázat hagyjuk megdermedni, és úgy rakjuk
tálcára, hogy a csókok csokoládés oldala legyen felül.
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Kalendárium
Február 2.

Gyertyaszentelõ
Gyertyaszentelõ Boldogasszony

A templomokban ezen a napon szentelik a gyertyát, melynek a keresztény
ember életében, ünnepekhez kötıdı szokásaiban kiemelt szerepe van. Európában
a gyertyaszentelés szokása a XII. század folyamán terjedt el. A szentelt gyertya
Krisztust jelképezi. Az újszülött mellett a keresztelésig gyertyát égettek, de
szintén a betegek illetve a halott mellett is. Nagyobb ünnepeken, húsvétkor,
karácsonykor ezt a gyertyát gyújtották meg. A gazdák úgy tartották, hogy vihar
alkalmával is meg kell gyújtani, távol tartja a villámcsapást és a jégverést. Ismert
idıjárásjóslás kötıdik ehhez a naphoz. Ha süt a nap, a medve elıjıve
barlangjából meglátja az árnyékát, ezért visszamegy, és még hosszú lesz a tél. Ha
viszont rossz idı van, nem tart már sokáig a hideg.

Február 3.

Szent Balázs napja

Szent Balázs püspök és vértanú meghalt 316 táján. Sírja Párizsban van. Püspöki
ornátusban, két gyertyával a kezében és vaskarmokkal (vértanúságának eszközével)
ábrázolják.
Nevének megfelelıen (Blasius=Basilius=király) igazi királyi lélek volt. Életét az
irgalmasság testi és lelki cselekedetinek vége-hosszat nem érı sorával szıtte át, halálát
pedig a vértanúság bátor hitvallásával pecsételte meg. Bizonyos, hogy a 3. század
második felében élt s a 4. század elején szenvedett vértanúhalált. Szülıvárosában, az
örményországi Szebasztéban eredetileg orvosi gyakorlatot folytatott. Mivel azonban
igen jámbor életet élt, s a testi bajok gyógyítása mellett nagy gondot fordított a lelki
sebek behegesztésére is, keresztény polgártársai ıt a legközelebbi püspökválasztás
alkalmával szívvel–lélekkel lelkük pásztorává választották. Balázs meghajolt a nép
akarata elıtt és attól kezdve egészen a lelkek gondozására adta magát. Erre nagy
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szükség is volt, mert Keleten még mindig erısen dühöngött a keresztényüldözés. Nagy
Konstantin uralkodótársa, Licinius ugyanis önkényesen túltette magát a 313 elején
kiadott milánói türelmi rendeleten és folytatta az üldözést.
Az üldözés 316-ban Szebasztéba is elhatott és természetesen elsısorban a nyáj
pásztorát vette célba. Balázs híveinek unszolására egy idıre kitért az üldözık dühe elıl.
A város közelében egy nagy sziklaüregben húzta meg magát, melyet a környék vadjai
is búvóhelynek használtak. A bujdosók hamarosan meleg barátságot kötöttek
egymással: a szent püspök bekötözte, gyógyítgatta a vadállatok sebeit, s ezek viszont
kedvében jártak neki. De az idillikus együttélés nem tartott sokáig. Agrikolának,
Szebaszte pogány prefektusának a keresztény vértanúk kínzása végett új vadállatokra
volt szüksége. Kiküldötte tehát szolgáit, kik ráakadtak Balázs barlangjára. Mivel
azonban a vadállatok testırök módjára valósággal körülfogták a szentet, semmit sem
mertek ellene kezdeni, hanem visszamentek a városba és jelentették a dolgot
Agrikolának. Agrikola erre fegyveres katonákat küldött ki és bírói széke elé idézte
Balázst. A szent püspök készségesen engedelmeskedett a hatósági idézésnek és a
katonák kíséretében a városba indult. Útja valóságos diadalmenetté alakult. Amerre
elhaladt, hívei mindenütt eléje vitték betegeiket és ı egyszerő keresztvetéssel
meggyógyította ıket. Egyebek közt ekkor történt, hogy egy halszálkától fulladozó
gyermeket hoztak eléje, akit édesanyja karjaiban tartott. A szent püspök a kereszt jelét
rajzolta a gyermek torkára és a már-már fulladozó fiúcska rögtön magához tért és
meggyógyult. Azóta február 3-án szokás az Egyházban a Balázs-áldás.
Agrikola, mikor a szent férfiú bírói széke elé ért, elıször nyájassággal akart rá
hatni. “Üdvözlégy Balázs”-mondotta – “akit Agrikola és az istenek kegyelnek”. Mire a
szent: “Légy áldott, jó Agrikola, de áldott csak akkor leszel, ha nem mondod
isteneknek azokat, akik tulajdonképpen ördögök”. Az imént még nyájas prefektust
teljesen kihozta sodrából a bátor felelet, és mivel látta, hogy Balázs állhatatosságát nem
tudja megtörni, szokatlanul hosszú ideig megvesszıztette ıt, utána pedig egy
faállványra felfüggesztette ıt. Itt vaskarmokkal tépték le a testérıl a húst, majd
börtönbe zárták. Utána két fiatal társával együtt lefejezték. Megelızte ıt a mennyei
korona elvételében hét keresztény nı, akik a megkínzatása közben a vértanúnak lefolyó
vérét kendıkkel felitatták. Mind a hetet karddal kivégezték.


9

A legenda úgy tudja, hogy a szent püspök közvetlenül a halála elıtt ígéretet
kapott Istentıl, hogy mindazok, akik testi vagy lelki bajaikban, fıleg torokfájásban az ı
közbenjárását kérik, meghallgatást remélhetnek.
Szent Balázs segítségül hívása különbözı testi betegségekben, fıleg pedig
torokfájásban, nagyon régi idıkre nyúlik vissza. Az úgynevezett balázsolás nyomait
Németországban és Csehországban már a középkorban felleljük: a pap két, Andráskereszt módjára összeillesztett gyertyát tart a hívık álla alá és megáldja ıket a
következı szavak kíséretében: “Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására
szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól”.
A 14. század közepén dühöngött rettenetes feketehalál nagymértékben
hozzájárult Szent Balázs tiszteletének általánossá tételéhez. Ez a szörnyő betegség
ugyanis legtöbbször torokfájással és fulladási rohamokkal kezdıdött. Valószínőleg
innét kezdve számítják Szent Balázst a 14 segítı szent közé.
A mai Balázs-áldással az Egyház felhívja a figyelmünket az áldásokra. A
Szentegyház Anyai szeretete nemcsak abban mutatkozik meg, hogy teli kézzel,
gazdagon osztja ajándékait a szentmisében, a szentáldozásban, a szentségekben, hanem
ugyanazzal a gondossággal intézi apró, mindennapi ügyes-bajos dolgainkat is. Utánunk
jár a földi élet legkisebb eseteiben is, és segít a személyes szükségeinkben. Teszi ezt
szentelményeivel, amelyeket szenteléseknek és áldásoknak szokás nevezni. Nagyon
sok bajra van gyógyító, enyhítı orvossága, ilyen a balázsolás és részben az elızı napi
gyertyaszentelés is, a vízkereszti házmegáldás, a borszentelés Szent János ünnepén, a
húsvéti ételszentelés. Természetes, hogy a keresztény ember tartja az Úr szavát, hogy
“Keressétek elıször az Isten országát…”, és elsısorban a kegyelmi élet ügyeit viseli
szívén, s ezért készségesen meghajlik Isten szent akarata elıtt akkor is, ha kedve
ellenére mér rá valamit.
Azonban tudja, hogy az Úr mondásának másik fele is beteljesedik rajta: “…és
minden más pedig hozzáadatik nektek”.
K e dv e s Olv as ó ink !
Ö r ö m me l ér te s í tünk m i nde nki t, ho g y l e he tõ s é g nyí l t ar r a, ho gy
„ C SO D A TÉVÕ ” új ságu nk r e j tv é nyé re ado tt m e gfe j té s e i k e t, i ll e tv e
é s zr e v é tel e i ke t em ai l be n i s e l kül dhe ti k s ze r ke s ztõ sé günkhö z.
Email: csodetevo@citromail.hu
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Viccek:

Egy rendkívül csinos fiatal hölgy repülıgépen tér haza Svájcból. Egy pap
mellé szol a jegye, akit megszólít.
-Bocsánat Atya, megtenne nekem egy szívességet?
-Természetesen kisasszony, mit tehetek Önért?
-Van egy dilemmám. Vettem magamnak egy remek elektronikus
szırtelenítı berendezést. Nagyon sokat fizettem érte. Jóval meghaladja a
vámmentesen bevihetı értékhatárt és attól felek, hogy elkobozzak. De Ön talán
titokban át tudná vinni számomra a vámon a reverendája alatt.
-Valóban át tudnám vinni drága, de figyelmeztetnem kell, hogy még
sohasem voltam képes hazugságra.
-Önnek olyan becsületes a képe, hogy öntıl sohasem fognak kérdezni
semmit-mondta a hölgy és már át is adta a szırtelenítıt.
Leszállás után az Atyára kerül a sor a vámvizsgálatnál.
-Atya, van Önnek bármiféle vámköteles áruja? -kérdezi a vámtiszt.
-A fejem búbjától a derekamig semmiféle vámolni valóm sincs fiam.
A választ furcsállotta a vámtiszt és tovább kérdezi-És deréktól lefele?
-Van egy csodálatos szerkezetem, ami nık szolgálatára rendeltetett, de
használva még sohasem volt.
A vámtiszt fuldokolva a nevetéstıl-Rendben van, tessék továbbmenni Atya.
Kérem a következıt!


A repülıgép kapitánya a hangosbeszélın szól az utasokhoz:
- Hölgyeim és Uraim! Van egy rossz és egy jó hírem. A rossz hír az,
hogy egy géprabló kerítette hatalmába a gépünket. A jó hír az, hogy a francia
Riviérára akar menni.


Felszáll a repülıgép, a kapitány a pilótafülkébıl mikrofonon keresztül beszél.
Kedves utasaink! Köszönjük, hogy a mi légitársaságunkkal utaznak.
Amint látják, az ég csodásan kék, a felhık is gyönyörőek, vagyis
csodaszép idınk van, és a géppel is minden rend...... - Ó, A
FRANCBA!!!
Az utasok halálra váltan ülnek a helyükön, moccanni se mernek, amikor is újból
a kapitány hangja hallatszik.
Elnézésüket kérem, de magamra öntöttem a kávémat. Látniuk kéne a
nadrágom elejét!
Erre az egyik utas:
Az enyémnek meg a hátulját...
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Rejtvény!!!
Az alábbi szavak és betőcsoportok
tizenhárom kivételével
elhelyezhetık az ábrában. A
kimaradt szavakból egy szentírási
gondolat állítható össze.

Kétbetősek:
AR, EG, ET, HA, LÉ, NY, ZT
Hárombetősek:
ADZ, AGU, AZI, ÉRC, FÖL, GAR, IDO, LEÖ,
MEG, MEE, MKA, NAP, OEN, RRR, SEJ, SEM
Négybetősek:
ABBA, AHOL, AKAR, ALAK, AZON, ÁZIK,
ELEI, EZAZ, IKRA, NEON, ZITA
Ötbetősek:
EDINA,
GRANT,
IMHOL, JÖNNI, NAPIG,
MAGÁT, ONODI, VEGYE
Hatbetősek:
EKKORI,
ELEGET,
GALLÉR,
KESZEG,
MINDEN,
NEMRÉG,
OSZLOP,
UTÁNAM,
VALAKI, ZILIZI
Hétbetősek:
AMERIKA, KERESZT,
NAPOKAT,
PIRICSE,
TAGADJA, ZONGORA
Nyolcbetősek:
ALLERGIA,
ÁTNYULIK,
ESÖKABÁT,
REJTELEM
Kilencbetősek:
LERAGASZT
Tízbetősek:
ELLENKEZIK, KERESZTJÉT

A rejtvényre adott megfejtéseiket február 27-ig várjuk. Leadhatók a sekrestyében,
a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy Interneten.
Elızı rejtvényünkre beérkezett helyes megfejtések a következıké volt:
Nyertesek: Börcsök Márta,
A januári rejtvényünk megfejtése:

Papp Istvánné.

„Ha valaki elsı akar lenni, az legyen mindenki közül utolsó!”
CSODATÉVİ
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Szőcs Judit
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert
Lektorálta: Kartal József plébános
Email: csodatevo@citromail.hu
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