I. évf. 2. szám 2004. Január

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Újévi imádság
Dicséret és hála Neked, örök Mindenható
Istenem, hogy ismét egy új évet engedtél megérnem.
Hálaadásul, én érdemtelen, kegyelmedért és
irgalmasságodért fölajánlom Neked drága Szent Fiad
vérét, amelyet értem ontott. Segítségül hívom az İ
szentséges nevét, amelyet fogantatása napján adtál
Neki. Mosd meg lelkemet Jézus vérével és vésd az İ
nevét mélyen a szívembe, hogy az új esztendıben
minden gondolatom, szavam és cselekedetem Általa
Neked szentelhessem.
Ámen
Imádkozzunk a BÉKÉÉRT!
Isten, a béke szerzıje és barátja, adj
szolgáidnak békét, hogy szívünk a Te
parancsaidnak szolgáljon és az ellenségtıl
való félelem megszőntével napjaink a Te
oltalmad alatt nyugodtan folyjanak. A mi
Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen
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Miseszándékok
Január (az esti szentmisék idıpontja 17h)

1. Csütörtök 9h: A hívekért és a Békéért
2.

Péntek

este: + Kiss Lukács 6. évforduló
Jézus Szíve Társulat tagjaiért

3. Szombat + Faggyas István 2. évf.
4. Vasárnap 9h: + Bende Miklós 7. évf.
este: Püspök Úr szándékára
Püspök Úr szándékára

5.
Hétfı
+ Dr. Ludmány Antal
6.
Kedd
7. Szerda + Vácz Jenı
8. Csütörtök + Kıvári Károly
9. Péntek + Papp Gábor születésnapjára
10. Szombat + Vér Antal és a család élı és holt tagjaiért
11. Vasárnap 9h: + Ábrahám F. István és neje 1. évf.

Szentek és
ünnepek
Isten anyja Mária
Szt. Vazul, Szt.
Gergely
Szt. Genovéva
Szt. Angéla
Szt. Simon
Vízkereszt
Szt. Rajmund

Szt. Marcella
Szt. Vilmos
Urunk
este: + Katona Imre, + József, + nagyszülık megkeresztelkedése

12. Hétfı
+ Szőcs Károly 1. évf.
13. Kedd
Szt. Veronika
14 Szerda + Bende Pál 9. évf.
Szt. Félix
15. Csütörtök
Remete Szt. Pál
16. Péntek + Tanács Imre és + Vass Rozália 1. évf.
Szt. Marcell pápa
17. Szombat + Bodor László 2. évf.
Remete Szt. Antal
18. Vasárnap 9h: + Paplogó József 2. évf. és + nagyszülık
Árpádházi Szt.
este: + Szécsi András (7.), + Tóth Mária (6.)
Margit
19. Hétfı
Szt. Márta
20. Kedd
Szt. Sebestyén
21. Szerda
Szt. Ágnes
22. Csütörtök + Batthyány Stratmann László 73. évf.
Szt. Vince
23. Péntek
24. Szombat
Szalézi Szt. Ferenc
9h:
Horváth
Vince
és
Hódi
Etelka
25. Vasárnap
Szent Pál fordulása
házasságkötésük 60. évfordulója
este:

26. Hétfı
27. Kedd
28. Szerda
29. Csütörtök
30. Péntek
31. Szombat

Szt. Timóteusz
Merici Szt. Katalin
Aquinói Szt. Tamás
Szt. Adél
Bosco Szt. János


2

i a
ennyország? II.
(6 – 12 éves gyerekek véleményei; idézetek David Heller: A Mennyország címő könyvébıl)

Folytatás …
Kik laknak a Mennyországban? „A nagyapám a Mennyországban van, és
gyerekeket tanít kártyázni. … Biztos szidja ıket, mert egyik se csal.”♦
„Gábriel kora reggel trombitál, és az olyan, mint a papád, meg a mamád
vekkere. … Arra minden lélek felébred.”♦„Jézus a Mennyországban van.
… Vezeti az imádkozást, és szerintem mindig szeret egy kis ácsmunkával
bíbelıdni az apukájával együtt.”♦„Isten a Mennyországban üldögél, de
nincs trónja vagy ilyesmi. … Egy kertben ül, és a gyerekekkel meg az
állatokkal játszik, és megengedi nekik, hogy rácsimpaszkodjanak.”
Mi is pontosan egy angyal? „Három dolog kell, hogy legyen nekik: szárnyuk,
repülési tudományuk és sárga hajuk. … A sárga haj azért van, hogy észre
lehessen venni ıket a tömegben.”♦„Bárki, aki segít megcsinálni a házi
feladatomat. Az anyukám az egyik, akit jól ismerek.”
Hogy festenek az angyalok? „Nincs
lábuk, nincs kezük, csak szívük.”
♦„Az angyalok jól tudnak repülni,
csattogó szárnyaik vannak, és
valószínőleg
pilótaszemüvegük.”
♦„Némelyik angyal fehér, némelyik
fekete, a szín nem számít. … A
mennyei gondolatok a fontosak.”
Mit csinálnak az angyalok a
Mennyországban? „Ha csillagokat
látsz az égen a Mennyország
közelében, akkor az angyalok
figyelnek
téged.
…
Ha
hullócsillagot látsz, az egy angyal,
aki lejön segíteni.”♦„Az angyalok a
Mennyországban
alszanak,
de
nincsenek mindig ott. … Az
angyalok körülöttünk vannak, csak
meg kell keresnünk ıket.”♦„A Mennyország az a hely, ahol az angyalok
kitalálják, hogyan segítsenek a gyerekeknek. … Nehéz feladat megtanítani a
gyerekeknek, hogyan legyenek jók, de valakinek ezt is meg kell csinálnia”.
A földiek és az angyalok közti különös kapcsolatról: „Az angyalok nagyon
szeretnek bennünket. … Mindig van náluk szeretet a hátizsákjukban.”♦
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„Az angyalok olyanok, mint a családtagjaink, akik figyelnek bennünket,
amikor alszunk… Szerintem biztos megpuszilnak minket, amíg nem nézünk
oda.”
Mi kell ahhoz, hogy valaki angyal lehessen ezekben a modern idıkben?
„Pont, mint a régi idıkben, inkább anyukádra hallgass, ha akarsz egy
esélyt.”♦„Jobban kell emlékezni a nevekre. … Most több ember van a
Földön, és ha összekeverik ıket, valaki szerelmes lehet, amikor nem akart
mást, csak hogy az autója elinduljon a hidegben.”♦„Az angyaloknak meg
kell tanulniuk az összes új ország nyelvét, és meg kell tanítaniuk
mindenkinek a Béke nyelvét.”♦„Tudnod kell kedvesnek lenned, ha Istent a
barátodnak akarod nevezni.”
Hogyan éreznek az angyalok a gyerekek iránt? „Tudják, hogy közel vagyunk
a Mennyországhoz még akkor is, ha nem tudunk repülni.”♦„Ott vannak,
amikor megszületünk, úgyhogy szeretnek odafigyelni ránk egész
életünkben, hogy lássák, mi lesz belılünk.”♦„Az angyalok a gyerekeket
szeretik legjobban, mert mi hiszünk bennük a leginkább.”
Mi Isten szerepe a Mennyországban? „İ vezeti az összes imát, és ı issza meg
az összes bort.”♦„Isten szerepe? … Hogy szeressen minden embert, és szép
otthont adjon nekik.”♦„Isten olyan, mint egy szülı, aki szeretetet ad, és a
fegyelmi dolgokat rád hagyja. … De mire a Mennyországba jutsz, igazi
felnıttnek kell lenned.”♦„Odafigyel mindenkire, és minden hónapban
bizonyítványt oszt.”♦„Isten Isten, és mindenki más csak megpróbál olyan
lenni, mint Isten. … İ a világon a legnagyobb példakép.”♦„A legfontosabb
dolga az, hogy megbizonyosodjék róla, a világon mindenkihez eljut az
üzenet, hogy legyen jó.”

Köszönjük a CSODATÉVİ FILLÉREK
perselybe dobott adományaikat, amelyekkel a lap
mőködését támogatják.

Szerkesztıség
Az idén is sikeresen befejezıdött a
BETLEHEMEZÉS.
A
kedves
hívek
nagylelkőségének köszönhetıen 134.000- Ft-ot
ajánlhattunk fel templomunk szépítésére.

Betlehemezık
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ÖRÖM BENNED

Öröme légy önmagadnak
Aki önmagát szereti, a világmindenséget és embertársait sem győlöli. Aki
értékeli önmagát, az másban is sok-sok értéket talál. Aki saját énjének kútjából
örömet tud meríteni, az az öröm más forrásait is naponta megleli.
Azt sem tudom, szép vagy-e, okos vagy-e, erıs vagy-e? Nem tudom, milyen
testi, szellemi értéked lehet örömeidnek kútja. Csak azt tudom rólad, hogy te
Egyetlen vagy a világon. A kiismerhetetlen múlt legkezdetétıl a jövı
beteljesedéséig ilyen ember, amilyen te vagy, személyiségednek sajátosságaival,
Egyetlenként élsz most.
Nézz a tükörbe. Arcod alkatát típusba lehet sorolni, de ilyen még soha nem
volt s nem lesz. Beszélj magnóra. Hangod alt, tenor, szoprán vagy basszus, de
hangod egyetlen zeneként hangzik fel.
Saját éned mélységeiben olyat látsz, akit és amit nem láthatsz sehol.
Az igaz, eddig megvolt a világ nélküled. Bár a mindenség fejlıdése elsı
pillanatától téged is „elıkészített”, hogy megszüless és valamit felcsillants, ami
még nem volt. Valamit csak te jelentesz a történelemben, bármilyen
jelentéktelennek tőnik életed. Ha nem születsz meg, nem ilyen a világ. Ha pedig
csontjaidat szétfútta a szél, nyomod valamiképpen megmarad. Nincs teljes
hatalma a halálnak a személyiség felett.
Több milliárd ember a világon. Mind más. Kettı nem azonos. Magad
szintén Egyetlen vagy. Éned titokzatos érték. Legalább te tudd! Érezd! Éld
öntudatosan egyetlen életed!
Ki örüljön neked, ha magad nem ismered fel azt az örömet, mely csak
benned születhet, élhet és hathat?!
Önmagad örömének mézétıl elıször neked kell megmámorosodnod. Ember
vagy. Boldogságra születtél. A boldogsághoz az öröm ezer köldökzsinórral köt.
Ezernyi gyökérrel táplálkozol az élet, a lét gazdagságából, melyben a zőrzavar
látszata alatt a mélyben, a Mindenség szívében az összhang, a béke, a létezés
öröme zenél.
Ebben vagy te egy hang.
Hallgasd magad.
Örömet keresel?
Magadba mélyedj el.

(Mácz István: Örülj velem! – Lírai sorok az örömr l)
részlet

Ha megbékélsz önmagaddal, a béke
eszközévé válhatsz!
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Rejtvény!

1, 2

6, 7, 5

2, 3

4, 3, 1, 2

1, 2, 5

3, 5, 1

2, 4

1, 2, 7, 8

4, 5, 1, 2

1, 2

4, 2, 3

9, 4, 1

4, 5, 7

5, 3, 4, 3, 3, 4

1, 2

1, 2, 7, 8, 3, 2, 1

3, 1, 2, 5, 6, 7, 5, 1

3, 1

Viccek:
Az egyszeri házvezetını
odaszól a segítségének:
- Marikám, menj ki a spájzba
és hozd be azt a hypós
üveget, amelyik a befıttes
polcon van, és rá van írva,
hogy málnaszörp. Ecetet
akarok önteni a bablevesbe.

A pap házvezetınıje meséli
barátnıjének:
- A plébános úr parancsára
egy beteg családnak két héten
keresztül vittem mindennap
ebédet, vacsorát. És tudja,
mivel
ajándékoztak
meg
viszonzásul ezek a hálátlanok?
- Mivel?
- Egy szakácskönyvvel.

A plébános a sekrestyében
tartotta a pénzét egy
ládikóban, amelyre ráírta:
„Az Úr nyugszik itt!”
A harangozó ellopta a
pénzt és kicserélte a
feliratot:
„Nincs itt, feltámadt!”

CSODATÉVİ
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor
Lektorálta: Kartal József plébános
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