
    
    

KeresniKeresniKeresniKeresni…………    
    
    

Taníts meg engem keresni Téged,Taníts meg engem keresni Téged,Taníts meg engem keresni Téged,Taníts meg engem keresni Téged,    

Mutatkozz meg, amikor kereslek,Mutatkozz meg, amikor kereslek,Mutatkozz meg, amikor kereslek,Mutatkozz meg, amikor kereslek,    

Hisz keresni se tudlak, ha erre Hisz keresni se tudlak, ha erre Hisz keresni se tudlak, ha erre Hisz keresni se tudlak, ha erre Te Te Te Te meg meg meg meg 

nem tanítasz,nem tanítasz,nem tanítasz,nem tanítasz,    

És megtalálni se, ha Te nem És megtalálni se, ha Te nem És megtalálni se, ha Te nem És megtalálni se, ha Te nem 

mutatkozol.mutatkozol.mutatkozol.mutatkozol.    

Azt kívánod, hogy keresselek Téged,Azt kívánod, hogy keresselek Téged,Azt kívánod, hogy keresselek Téged,Azt kívánod, hogy keresselek Téged,    

Keresel, hogy kívánjalak,Keresel, hogy kívánjalak,Keresel, hogy kívánjalak,Keresel, hogy kívánjalak,    

Azt szeretnéd, ha megtAzt szeretnéd, ha megtAzt szeretnéd, ha megtAzt szeretnéd, ha megtalálnálak,alálnálak,alálnálak,alálnálak,    

S megtalálsz, hogy szeresselek S megtalálsz, hogy szeresselek S megtalálsz, hogy szeresselek S megtalálsz, hogy szeresselek 

Téged…Téged…Téged…Téged…    

    
(Canterbury Szent Anzelm: Proszlogion) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

III. évf.11. szám (37)  2006. Október 



Csodatévı  2006. október 
 

� 
2 

Szentek és 
ünnepek 

 

 
 
 

1. Vasárnap  11h:  
este: Németh Gábor (15 évf) lü 

Lisieux-i Szent Teréz 

2. Hétfı   Szent İrangyalok 
3. Kedd Marinkov András (9 évf) lü Szent Évald 
4. Szerda  Assisi Szent Ferenc 
5. Csütörtök Kéri Lajos és Márki Ilona lü Szent Aurél 
6. Péntek  Szt. Brúnó, 

Szt. Renáta 
7. Szombat Papp István lü Rózsafőzér 

Királynıje 
8. Vasárnap 11h: Nagy György Szilveszter és Biczók 

Aranka lü. 
este: Koncsek Jánosné Szalma Ilona lü 

Magyarok 
Nagyasszonya 

9. Hétfı  Szent Dénes 
10. Kedd  Borgia Szent Ferenc 
11. Szerda   
12. Csütörtök Temesvári család elhunytjaiért Szent Edvin 
13. Péntek  Szent Kálmán 
14. Szombat Tóth Géza, Kószó Anna és fiúk Imre lü Szent I. Kallixtus 

pápa 
15. Vasárnap 11h: Bakos István, Tandari Rozália és 

Bakos József lü 
este: Márki Vince és Kispéter Piroska lü 

Avillai Szent Teréz 

16. Hétfı  Szent Hedvig 
17. Kedd Vass Terézia, Tóth Terézia és Tóth Matild lü Antiochiai Szent 

Ignác 
18. Szerda  Szt. Lukács 

evangélista 
19. Csütörtök  Keresztes Szt. Pál 
20. Péntek  Szent Vendel 
21. Szombat  Szent Orsolya 
22. Vasárnap 11h: Bózsó István (4. Évf) Bózsó János, Vass 

Anna és Kiri Imre lü 
este: 

Szent Szalome 

23. Hétfı  Kapisztrán Szt. János 
24. Kedd Szécsi László, Szécsi Mátyás és Dunai Rozália 

lü 
Szent Salamon 

25. Szerda  Pécsi Boldog Mór 
26. Csütörtök  Szent Armand 
27. Péntek  Szent Szabina 
28. Szombat  Szt. Simon és Tádé 

apostol 
29. Vasárnap 11h:  

este: 
 

30. Hétfı  Szent Alfonz 
31. Kedd  Szt. Wolfgang 

Miseszándékok 
Október (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 
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Ruháid 

 

Test és lélek kölcsönhatásban él. A léleknek nem határa a 

bır. A test sejtjei befelé szinte szellemmé finomodnak. Az 

ember test-lélek egység. Nincs választóhatár. 

Csodálatos az ember. (Már ennek is örülni kell!) Ám 

most másról írok. A ruháról. 

Lelked a bırödön túlér. Sıt átsüt ruhádon, melyet 

felveszel, melyben jól érzed magad, mellyel azonosulhatsz, 

mellyel szinte egy vagy. 

Nem a ruha teszi az embert. Igaz. A ruha mégis egy kicsit maga az ember. Vajon nem 

azt veszed fel, amelyik tetszik s mellyel összhangban vagy? 

Mondják, hogy az embert elárulják a szavai, bemutatják a könyvei. Nekem elég lenne, ha 

szekrényedben megnézném ruháid. Színük, szabásuk, divatjuk rólad beszélnek. 

Új ruha, új öröm. Érezted már? Jólesı érzés a megszokottban. Mikor öltözöl, szíved 

sajátos örömbe öltözik. 

Az ezerarcú lány, bár egyetlen ı, sokezer formában lép mások elé. 

Ha a költık névsorát nézed, alig találni nıt közöttük. Talán azért, mert a nı költészete az 

öltözködés. İ maga költemény, de annyiféle, ahány módon öltözik. İ maga a dal, a románc, a 

ballada. Mindig vallomás. Üzenet az idıtlen Széprıl. 

Varázslatos játék az öltözködés, és a játék öröm. 

A férfit szerepében erısíti meg a ruha. Gondolj az egyenruhákra, legyen az katona, 

matróz, cserkész, papi talár vagy reverenda. A külsı fegyelme a belsı rend erejét és örömét adja. 

Ruháját bensı világa megszabja. 

A ruha a rejtett énbıl mutat fel valamit. A láthatatlan személyiség sokoldalúságából 

emeli ki épp azt, amit láttatni akar a férfi vagy a nı. 

És ha „nincs mit felvenned”? Elkeseredésnek akkor sincs szívedben helye, hiszen a lánynak 

elég egy sál, egy öv, másik blúz és olyanná varázsolja magát, amilyen lenni szeretne. Ha pedig 

férfiként panaszlod, mit vegyél fel, ne legyen gondod: egyszerő mindig tudsz lenni - s van-e ennél 

férfiasabb? 

Most nyisd ki a szekrényt. Simogasd meg ruháid. Egy kicsit mind te vagy. Szabad szeretni 

magad. Örömre születtél. Állj tükör elé. Öltözködj át. Most. Mire várnál? Látod a tükörben: 

tested más ruhába öltözködik - és közben érzed, újabb öröm tölti be szíved. 

 (Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 
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Egyházközségi hírek: 

 

Plébánosunkat, Laczkó István atyát, a 

következı telefonszámon lehet elérni: 

06-30-289-0119. 

A szentmisék idıpontja a következı: 

Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és szombaton 

van szentmise a már megszokott idıpontban. A hét többi 

napján közös imádkozásra jövünk össze a templomban. 

Az esti szentmisék kezdési idıpontja megváltozott!!! 

November elsejétıl 17 órakor kezdıdnek a szentmisék templomunkban. 

Október 12-én, képviselıtestületi ülés lesz a plébánián, 19 órai 

kezdettel. Minden képviselıt szeretettel várunk. 

Október 15-én a 11:00 órás szentmisére hívjuk az 5, 10, 15 ... éves 

házassági jubileumukat, ünneplı házaspárokat. Akik Röszkén esküdtek 

meghívót kaptak. Szeretettel hívjuk azokat is, akik máshol kötöttek 

egyházi házasságot és most Röszkén laknak. Örülnénk, ha bejelentenék 

részvételüket személyesen, telefonon vagy emailen 

(laczkoist@freemail.hu), azért is, hogy 5 év múlva már hívni tudjuk ıket. 

A következı hét folyamán a temetıben a lejárt sírokra értesítést 

helyezünk el, kérve a sírhely megváltóját, hogy elmaradását rendezze. 

Október 16-tól november végéig hétfıtıl péntekig délután 14:00-

17:00 között várjuk Önöket a röszkei plébánián. 

Ebben az idıszakban befizethetik az egyházi hozzájárulásukat is 

azok, akik idén még nem tették meg, vagy elmaradásuk van. 
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Édes-mézes ôszi receptek II. 

Diós mézes: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
 

Keverjük el egy tálban a hideg mézet a margarinnal, a vaníliás cukorral, az egész tojással és a 
liszt felével. Ha jó habos, tegyünk még hozzá egy merıkanál tejben feloldott szódabikarbónát, 
meg a maradék lisztet és az ırölt diót. Ha szükséges még tejet is. Kikent, meglisztezett tepsiben 
ujjnyi vastagra kenjük el és mérsékelt tőznél süssük meg. 

 
 

Reszelt alma mézzel és 
keksszel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
 

Az almát jól megmossuk, kettévágjuk és kivesszük a magházát. Lereszeljük az almát, majd 
a kekszet egy tálkába tesszük. Kiskanállal a kekszre rakjuk a mézet, rátesszük az almát. Az alma 
tetejére citromlevet csepegtetünk, és óvatosan megkeverjük. Hőtıszekrénybe tesszük, és kb. egy 
óra múlva tálaljuk. Várni kell, hogy a keksz megpuhuljon, s méz elolvadjon, vagyis az egész 
anyag összeérjen. 

 (Összeállította: Szőcs Judit) 

Jó étvágyat!Jó étvágyat!Jó étvágyat!Jó étvágyat!    

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  
•••• 40 dkg méz 
•••• 15 dkg margarin 
•••• 10 dkg vaníliás cukor 
•••• 1 tojás 
•••• 60 dkg liszt 
•••• 1-2 dl tej 
•••• késhegynyi szódabikarbóna 
•••• 15 dkg ırölt dió 

Hozzávalók:  
 

•••• 10-15 dkg alma 

•••• két kávéskanál méz 

•••• 3 db keksz 

•••• néhány csepp citromlé 
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Október 6. KARTHAUZI SZENT BRÚNÓKARTHAUZI SZENT BRÚNÓKARTHAUZI SZENT BRÚNÓKARTHAUZI SZENT BRÚNÓ    
 

Köln, 1030 körül +S. Maria della Torre (Dél-Itália), 1101. október 6. 

Brúnó családjáról csak annyit tudunk, hogy az alsó-rajnai tartomány nemességéhez 

tartozott. A késıi hagyomány -- alaptalanul -- a Hartenfaust családból származtatta. Egy 

testvérérıl biztosan tudunk, de ezenkívül a gyermekkorról semmi adatunk nincsen. Egy 12. 

századi krónika annyit mond, hogy Brúnó alapos mőveltségre tett szert a vallásos és a világi 

irodalomban. 

A kölni Szent Kunibertrıl nevezett káptalani iskolában kezdett tanulni, majd hamarosan 

átkerült Reimsbe, és ott fejezte be tanulmányait. Korán elkezdett készülni a papságra. 

Felszentelése után a reimsi katedrális kanonokja és a káptalani iskola tanára lett. 1056- ban 

átvette Harimanntól az akkor már híressé vált iskola vezetését, 1075-ben pedig az érsek 

kancellárrá nevezte ki. 

Brúnót mint tanárt nagyon szerették, sereglettek köréje a tanítványok, köztük a késıbbi II. 

Orbán pápa is. Rendszeresen megünnepelték elıadásai után. İt azonban sem fényes állása, sem a 

szellemi élet örömei nem elégítették ki. Ez nyilvánult meg abban is, hogy VII. Gergely pápa 

oldalán harcba szállt a simónia és a papság erkölcsi romlása ellen. 

Manasszesz, a reimsi érsek a kifogásolható fıpapok közé tartozott. Amikor megkezdte 

mőködését, mindenkiben reményeket keltett, de csakhamar kimutatta a foga fehérjét: a 

szerzetesek és a kanonokok kárára visszaélt püspöki hatalmával. Különösen nagy botrányt 

okozott azzal, hogy tréfát őzött a szentmisébıl és a pápából. Amikor végre hosszas huzavona 

után felkínálta Brúnónak a püspökséget, ı nem fogadta el. 

Ennek a mélyebb magyarázata az, hogy az érsekkel folyó vita tetıpontján Brúnó 

fogadalmat tett, hogy elhagyja a világot, és a szegény Krisztust fogja követni. A latin egyházban 

a ,,Krisztus szegényei'' elnevezés megszámlálhatatlan remete és remetecsoport megjelölésére 

szolgált. Ezek a remeték visszavonultak a világtól, rendszerint erdıbe, és ott magányban, 

vezeklésben és szegénységben éltek. Brúnó is erre készült. Elıször a káptalanból kísérelt meg 

társakat hívni magával, de mikor látta, hogy kanonoktársai nem értik, 1081-ben vagy 1082-ben 

egyedül indult útnak. 

Elıször a langres-i egyházmegyében lévı Séche-Fontain-ba ment egy erdıbe. Kis 

remetesége, amelyet magának felépített, mindössze két mérföld távolságban volt a molesmes-i 

kolostortól, s ez lehetıvé tette számára, hogy az apáttal, Róberttel találkozzék. Ez a Róbert apát 

volt a ciszterciek alapítója. Brúnó azonban a remeteségre érzett hivatást, ami lényegesen 

különbözik a kolostorok közösségi életétıl. 

Kalendárium 
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1084 tavaszán továbbvándorolt, és Chartreuse erdejében úgy döntött, hogy véglegesen 

megtelepszik. Ekkor azonban már hat társ volt mellette: négy pap és két laikus testvér. A hely, 

ahol megtelepedtek, egy 1175 méter magasságban fekvı, hideg és nedves éghajlatú völgy volt, 

amelyet magas, zordon hegyek vesznek körül. A karthauziak -- nevüket éppen Chartreuse-rıl 

vették -- hat évig éltek itt a csendes magányban, elrejtve a világ elıl, anélkül, hogy regula 

szabályozta volna az életüket. Brúnó semmi mást nem kívánt meg a társaktól, csak a helyben 

maradásra vonatkozó fogadalmat. Nem is gondolt arra, hogy szerzetesrendet alapítson. Azt 

tekintette fontosnak, hogy a nagy szent remeték hagyományát folytassák, s jóllehet egymás 

közelében éltek, közös épületük, kolostoruk is volt, életmódjuk mégis lényegesen különbözött a 

fonte-avellanói vagy kamalduli, s még inkább a bencés kolostorok életformájától. 

1090-ben azonban véget ért a remeték zavartalan élete: Brúnó egykori tanítványa, aki II. 

Orbán néven pápa lett, magához hívta egykori mesterét. Azt kívánta, hogy tanácsadóként álljon 

mellette, Brúnó pedig késlekedés nélkül útnak indult Itáliába. Társait ott hagyta Chartreuse- ben, 

és a toszkánai Landuin magisztert jelölte ki vezetıül. 

A remeteség szeretetét magával vitte, ezért Rómában rövidesen könyörögni kezdett a 

pápának, hogy engedje vissza ıt Chartreuse-be, vagy legalább arra nyújtson lehetıséget, hogy 

Rómában remeteséget alapítson. A pápa megértette mesterének és tanácsadójának szíve vágyát, 

ezért rendelkezésére bocsátotta a város egy csendes területét, Diocletianus egykori termáit (ma 

ezen a helyen áll a Termini pályaudvar mellett a Santa Maria degli Angeli-bazilika), ahol Brúnó 

megkísérelte a pápa közelségében a remeteéletet. Mielıtt azonban kiderülhetett volna, hogy az 

Egyház központja közvetlen szomszédságában van-e lehetıség a remeteségre, a pápával együtt 

menekülnie kellett dél felé, mert az ellenpápa hívei az életüket veszélyeztették. 

Dél-Itália akkor normann fennhatóság alatt állt. A pápa pedig abban a hiszemben, hogy 

ezzel kedvében jár Brúnónak, és általa meg tudja erısíteni a görög befolyás alatt álló Calabriában 

a latin hatást, a reggiói káptalannal megválasztatta püspöknek. Brúnó ezúttal is visszautasította a 

püspökséget, azzal a megindoklással, hogy adottságai és hivatása nem az egyházkormányzatra, 

hanem a remeteségre szólnak. Ismét kérlelni kezdte a pápát, hogy engedje el a hegyek közé 

remetének. Most engedélyt kapott a távozásra, és a squillacei egyházmegye területén Rogerius 

normann gróf segítségével megépítette a Santa Maria della Torre nevő karthauzi remeteséget. 

Tíz évvel késıbb itt halt meg. 1193-ban, mikor e remeteséget feloszlatták, a nem messze 

lévı, s ugyancsak Brúnó által alapított Szent István-kolostor templomába szállították át a testét. 

Nem sok írás maradt ránk: két levele és egy zsoltármagyarázat, de e kevés írásból, s a már 

említett 12. századi krónikából és a kortársak tanúságaiból egyre inkább látszik, hogy korának 

egyik legjelentısebb személyisége és szentje volt. Ez az ,,igen mély szívő ember'', ahogy egy 

karthauzi, Guigo jellemezte, korának legmagasabb szintő mőveltségének birtokában, ha kellett, 

tudott cselekedni, ám a szemlélıdı életet mindennél többre tartotta. Ünnepét október 6-i 

dátummal 1623-ban vették fel a római naptárba. 
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lgondolkodtató!!!    
    
    

Két barát ment a sivatagban.Két barát ment a sivatagban.Két barát ment a sivatagban.Két barát ment a sivatagban.    Kirándulásuk alkalmával ösKirándulásuk alkalmával ösKirándulásuk alkalmával ösKirándulásuk alkalmával összevesztek, és szevesztek, és szevesztek, és szevesztek, és 

az egyik barát képentörölte a másikat, aki megsértaz egyik barát képentörölte a másikat, aki megsértaz egyik barát képentörölte a másikat, aki megsértaz egyik barát képentörölte a másikat, aki megsértôôôôdött, anélkül hogy szólt dött, anélkül hogy szólt dött, anélkül hogy szólt dött, anélkül hogy szólt 

volna bármit is beleírta a homokba:volna bármit is beleírta a homokba:volna bármit is beleírta a homokba:volna bármit is beleírta a homokba:    

““““Ma a Ma a Ma a Ma a legjobb barátom lekevert egyet!”legjobb barátom lekevert egyet!”legjobb barátom lekevert egyet!”legjobb barátom lekevert egyet!”    

Mentek tovább a sivatagban, egy oázishoz értek, ahol elhatározták, hogy Mentek tovább a sivatagban, egy oázishoz értek, ahol elhatározták, hogy Mentek tovább a sivatagban, egy oázishoz értek, ahol elhatározták, hogy Mentek tovább a sivatagban, egy oázishoz értek, ahol elhatározták, hogy 

megfürödnek. Az a megfürödnek. Az a megfürödnek. Az a megfürödnek. Az a barát, aki kapott egy pofont, fuldokbarát, aki kapott egy pofont, fuldokbarát, aki kapott egy pofont, fuldokbarát, aki kapott egy pofont, fuldokololololni kezdett, de a ni kezdett, de a ni kezdett, de a ni kezdett, de a 

másik kimentette. Magához térvén, kõbe véste:másik kimentette. Magához térvén, kõbe véste:másik kimentette. Magához térvén, kõbe véste:másik kimentette. Magához térvén, kõbe véste:    

““““Ma a legjobb bMa a legjobb bMa a legjobb bMa a legjobb barátom megmentette az életemet!“arátom megmentette az életemet!“arátom megmentette az életemet!“arátom megmentette az életemet!“    

Az a barát, aki lekevert egyet, majd megmentette a másikat, megkérdezte:Az a barát, aki lekevert egyet, majd megmentette a másikat, megkérdezte:Az a barát, aki lekevert egyet, majd megmentette a másikat, megkérdezte:Az a barát, aki lekevert egyet, majd megmentette a másikat, megkérdezte:    

Mikor megütöttelek, homokba írtad.Mikor megütöttelek, homokba írtad.Mikor megütöttelek, homokba írtad.Mikor megütöttelek, homokba írtad. Most meg kõbe vésted. Miért?" Most meg kõbe vésted. Miért?" Most meg kõbe vésted. Miért?" Most meg kõbe vésted. Miért?"    

"Mikor valaki megbánt, csak homokba szabad írnunk, hogy a "Mikor valaki megbánt, csak homokba szabad írnunk, hogy a "Mikor valaki megbánt, csak homokba szabad írnunk, hogy a "Mikor valaki megbánt, csak homokba szabad írnunk, hogy a 

megbocsátás szele eltörölje a szavakat.megbocsátás szele eltörölje a szavakat.megbocsátás szele eltörölje a szavakat.megbocsátás szele eltörölje a szavakat.    

De ha valaki jót tesz velünk, véssük kõbe, hogy senki se törölhesse el."De ha valaki jót tesz velünk, véssük kõbe, hogy senki se törölhesse el."De ha valaki jót tesz velünk, véssük kõbe, hogy senki se törölhesse el."De ha valaki jót tesz velünk, véssük kõbe, hogy senki se törölhesse el."    

TANULD MEG SÉRELMEIDET HOMOKBA ÍRNI, A 

JÓSZERENCSÉDET PEDIG KÕBE VÉSNI!!! 

Azt mondják, egy különleges emberrel találkozni, akit tisztelsz, egy Azt mondják, egy különleges emberrel találkozni, akit tisztelsz, egy Azt mondják, egy különleges emberrel találkozni, akit tisztelsz, egy Azt mondják, egy különleges emberrel találkozni, akit tisztelsz, egy 

pillanat mpillanat mpillanat mpillanat mûûûûve. Megszeretni egy nap elég, de az illetõ ve. Megszeretni egy nap elég, de az illetõ ve. Megszeretni egy nap elég, de az illetõ ve. Megszeretni egy nap elég, de az illetõ elfelejtéséhez,elfelejtéséhez,elfelejtéséhez,elfelejtéséhez,    már lehetmár lehetmár lehetmár lehet, , , , 

hogy kevés egy élet.hogy kevés egy élet.hogy kevés egy élet.hogy kevés egy élet.    

(Összegyüjtötte: Börcsök Andrea)    

E 
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Örvendetes rózsafüzér 

 
1. aki hitünket növelje 
2. aki reményünket erısítse 
3. aki szeretetünket tökéletesítse 
 
1. akit te, Szent Szőz a Szentlélektıl fogantál 
2. akit te, Szent Szőz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál 
3. akit te, Szent Szőz a világra szültél 
4. akit te, Szent Szőz a templomban bemutattál 
5. akit te, Szent Szőz a templomban megtaláltál 
 
 

Világosság rózsafüzére 
 
1. aki megtisztítson minket 
2. aki lelkünk békéjét megırizze 
3. aki a Szentségekben megerısítsen 
 
1. aki a Jordánban megkeresztelkedett 
2. aki Kánában megmutatta isteni erejét 
3. aki meghirdette Isten országát 
4. aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsıségét 
5. aki az Eukarisztiában nekünk adta magát 
 
 

Fájdalmas rózsafüzér 
 
1. aki értelmünket megvilágosítsa 
2. aki emlékezetünket erısítse 
3. aki akaratunkat tökéletesítse 
 
1. aki érettünk vérrel verejtékezett 
2. akit érettünk megostoroztak 
3. akit érettünk tövissel megkoronáztak 
4. aki érettünk a /nehéz/ keresztet hordozta 
5. akit érettünk keresztre feszítettek 
 
 

Dicsıséges rózsafüzér 
 
1. aki gondolatainkat igazítsa /igazgassa/ 
2. aki szavainkat vezérelje 
3. aki cselekedeteinket kormányozza 
 
1. aki halottaiból /holtából/feltámadott 
2. aki a mennybe fölment 
3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte 
4. aki téged, Szent Szőz a mennybe fölvett 
5. aki téged, Szent Szőz a mennyben megkoronázott 
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Elmélkedés  a  rózsafüzér  t i tkaihozElmélkedés  a  rózsafüzér  t i tkaihozElmélkedés  a  rózsafüzér  t i tkaihozElmélkedés  a  rózsafüzér  t i tkaihoz     

Örvendetes olvasóÖrvendetes olvasóÖrvendetes olvasóÖrvendetes olvasó    

 

 

1. akit te, Szent Szőz, a Szentlélektıl fogantál 

 

„Íme, a szőz fogan, és fiút szül, s Emmánuelnek fogja 

hívni." (Iz 7,14) 

 

 

Megáll a lüktetı emberszív, kiszárad, elpusztul a természet a foganás és a 

születés nélkül. Márpedig megszokott tragikus jelensége korunknak az abortusz, az 

eutanázia, a gyilkosság. Mi, megfogantak, megszületettek pusztítjuk az életet. Nem 

ez korunk legkiáltóbb ellentmondása? II. János Pál pápa szavaival: a halál 

kultúrájának megalkotása az élet szolgálata helyett. Prófétai módon látta ezt a 

több mint harminc éve befejezıdött II. Vatikáni zsinat egyik dokumentuma, amely 

ezt a címet viseli: Öröm és remény (Gaudium et Spes): a jövı azok kezében van, akik 
életkedvet és reményt tudnak adni a fiataloknak. Isten foganó és születı Isten, 

amennyiben Fiát, Jézust ezen az úton küldte közénk. Megszentelte a fogantatás és 

születés pusztán természettörvényi folyamatát, automatizmusát, 

személytelenségét. Az ember nem szaporodik, az ember fogan és megszületik, 

elıször édesanyja méhében, azután pedig egész élete során lélekben, gondolatban: 

a keresztségben újjá, a kimondott gondolatban, a felmondott leckében, a 

versben, a megfaragott szoborban, a leírt könyvben, a megkomponált szimfóniában 

vagy az eljátszott filmben mindig újra meg újra. Foganunk és születünk, ettıl szép 

az életünk, ettıl élet az életünk. — „Megszülettünk hirtelen, egyikünk se kérte, 
kérve kérünk, szép jelen, meg ne büntess érte!" (Devecseri Gábor) — Taníts minket, 
Isten Fia, és Édesanyád, Mária, az Atya örök bölcsessége és akarata szerint 

megfoganni és megszületni, így ebben a titokban megtapasztalni közelséged, 

szereteted, teremtı erıd nagyságát, s azt, hogy Te valóban Emmánuel vagy! 
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� A tanár így szól Pistikéhez: 

� Na fiam, most be fogom neked bizonyítani Pithagorasz 

tételét. 

� Ne fáradjon a tanár úr, úgyis elhiszem önnek. 

AAAA    
A skót felesége rémülten rohan be a férjéhez:A skót felesége rémülten rohan be a férjéhez:A skót felesége rémülten rohan be a férjéhez:A skót felesége rémülten rohan be a férjéhez:    

- Képzeld, a fiúnk lenyelt egy pennyt.Képzeld, a fiúnk lenyelt egy pennyt.Képzeld, a fiúnk lenyelt egy pennyt.Képzeld, a fiúnk lenyelt egy pennyt.    
- Nem bajNem bajNem bajNem baj, drágám, holnap úgyis születésnapja , drágám, holnap úgyis születésnapja , drágám, holnap úgyis születésnapja , drágám, holnap úgyis születésnapja 

leslesleslesz.z.z.z.    

AAAA    
A veteránokból  ál ló jégkorong csapat 

edzıje dicsekszik, hogy hosszú évek után végre 
sikerült  leszoktatnia legidısebb játékosát a 
körömrágásról . 

�  Hogy csinál tad? 
�  Végül is egyszerő volt. Eldugtam a 
fogsorát. 

AAAA    
Pisti sunnyogva közelít az apjához: 

� Apa, te egyszer azt mesélted, hogy töribıl megbuktál. 
Igaz ez? 

� Igaz, de hogy jutott most ez eszedbe? 
� Tudod apa, a történelem ismétli önmagát. 

AAAA    
Két rab beszélget a börtönben: 
- Te, komám, miért ülsz? 
- Mert anyósomba belecsapott a villám! 
- A villám? Hát már ez is bőn? 
- Igen, mert az én kezemben volt a nyele. 

AAAA    
Év végén vizsgáztatja a tanár az elızı vizsgán megbukott diákokat. Mivel 

tudja, hogy ezek sokat nem tudnak az anyagból, a következı kérdéseket teszi fel: 
- Ki tudja, hogy hívnak engem? 
Nagy csend, senki se tud válaszolni. 
- Na jó, akkor ma milyen tantárgyból vizsgáztok? 
Megint nagy csend, erre se tud senki válaszolni. 
A tanár már majdnem könyörögve: 
- Hát akkor legalább azt mondjátok meg, milyen színő a tankönyv?! 
Senki se válaszol, csak a leghátsó sorban az egyik diák halkan mondja a 

padtársának: 
- Te, ez meg akar buktatni minket! 

Viccek: 
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