III. évf.12. szám (38) 2006. November

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Ima a magyar szentekhez
szentekhez
Istenünk, Te nagynak mutatkoztál egész
történelmünk folyamán. Nemzetünk
szentjeinek életével és odaadásával
ajándékoztad meg Egyházadat,
mindegyikükben Krisztus örömhírének és az
üdvösség útjának egyegy-egy ragyogó
tanúját küldve közénk. Engedd, hogy az
elõ
elõttünk álló pályát példájuk és égi
közbenjárásuk erejével gyô
gyôzelemmel
fussuk végig, hogy hervadhatatlan
koronájukat mi is elnyerjük a mennyben,
ahol velük együtt dicsô
dicsôíthetünk téged,
Krisztus, a mi Urunk
Urunk által.
Ámen
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Miseszándékok
November (az esti szentmisék idıpontja 17 h)
1.
2.
3.
4.

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

5.

Vasárnap

6.
7.

Hétfı
Kedd

8.
9.

Szerda
Csütörtök

10.

Péntek

11.
12.

Szombat
Vasárnap

13.

Hétfı

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

20.
21.

Hétfı
Kedd

22.
23.
24.

Szerda
Csütörtök
Péntek

25.

Szombat

Tombácz Vincéné Szakáll Anna lü (3 évf.)

26.

Vasárnap

11h: Lovászi Imréné Császár Piroska lü (3
évf.)
este:

27.
28.
29.
30.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök

Barát Sándor lü
Papp Gábor (5 évf.) lü
Szőcs Károly lü
11h: Paplógó Imréné Babarczi Gizella lü
este: Kriván Miklós és Kolonics Etelka lü
Márki Szilveszter, Szekeres Mária, ifj. Márki
Szilveszter lü
id. Lovászi Imre (31 évf.) lü

11h: Sutus Antal és neje Somogyi Ilona lü
este:

Komócsin József lü (20 évf.)
11h: Ábrahám István, Király E. Erzsébet lü
este: Németh István és neje Módra Erzsébet
lü
Tombácz József lü

Szentek és
ünnepek
Mindenszentek
Halottak napja
Szent Szilvia
Borromeo Szt.
Károly
Szent Imre
Évközi 31. vasárnap
Szent Krisztina
Szent Ernı
Szent Gottfrid
Lateráni Bazilika
felszentelése
Nagy Szent Leó
pápa
Szent Márton
Szent Jozafát
Évközi 32. vasárnap
Magyar szentek és
boldogok
Nagy Szent Albert
Skóciai Szent Margit
Szent Dénes
Szent Jenı
Árpádházi Szt.
Erzsébet
Évközi 33. vasárnap
Szőz Mária
bemutatása
Szent Cecília
Szent Kelemen
Vietnámi szent
vértanúk
Alexandriai Szt.
Katalin
Szent Konrád
Krisztus Király
vasárnapja
Szent Virgil
Szent Filoména
Szent András apostol
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A szoba
Arról a szobáról van szó, amelyben élsz. A szoba. Székek,
asztal, fekhely, vázák, képek. Mindennapi dolgaid. Körülvesznek.
Körülvesznek? Belıled nıttek ki. Bensıdbe gyökereznek.
A szoba és ami benne van, egy kicsit Te vagy. Jól érzed magad?
Ha Te rendezted be, ízlésedet látod. Ha máséban élsz
(szülıknél, albérletben), idegen lehet. De hatalmad van
magadévá tenni. Egy kép. Virágoddal egy váza. Ha nem teszed,
magad vagy az idegesség és összeférhetetlenség.
A szoba tıled lesz napfényessé. Általad válik komorrá. A szobát otthonná teheted. Akár a
tiéd, akár nem. Otthon mindig jól érzed magad.
Boldogok lehetnek szívedben a tárgyak. Akkor öröm a szék, az asztal, az ágy, a
tükör, a kép. Szobád terében örömöd él.
Nincs szobád? Többen vagytok együtt? Van egy zug. Tenyérnyi hely. Álmodd meghitt
sarkod otthonná, amelyet most egy könyv, egy terítı, egy lámpa jelez.
A te örömed.

A kapu
Minden kapura emlékszem, amelyen ha beléptem, hazaértem. A
hazaérkezés messzi vagy közeli útról, öröm. Biztonság. Végre itthon.
Újra itthon. A kellemes érzés megkezdıdik már akkor, amikor
meglátom a kaput, amelyen majd belépek.
A kapu hív. A kapu vár. A kapu mögött az otthon világa s azoké,
akiket szeretek.
A kapu az is, ami becsukódik, amikor elindulok. İ köszön el.
Keretében az, aki kikísért. A kapun át lépek a világba.
Családi házak kapuja. Igen, arról igaz, amit írtam. De a sok-emeleteseké? Annak is van
kapuja, bár százan járnak ki-be rajta. Amelyiken te jársz ki-be, a te kapud. Az vár, az köszön el.
Csak érezd meg. Lehet, száz ember közül egy sem veszi észre, ha átlép a kapun. Dobbanjon meg
szíved, hiszen vidám öröm az érkezés, az indulásban pedig reménnyel telt az öröm.
Ahányszor elindulsz, a kapu utánad néz. Ha senki nem vár, a kapu köszönt ismerısként.
Határ, amelyen átlépve a világba jutsz, s onnan otthonodba visszatérsz.
A határátlépés izgalom s öröm. Naponta hányszor érezheted!
(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 templomunkban.
December 20–21-22 -én, ismét lesz községünkben BETLEHEMEZÉS!!!
Akik szeretnék, hogy a fiatalok hozzájuk is elvigyek a betlehemi kisdedet, és
sok éves színvonalas játékukkal, ismét megörvendeztethessék a családjukat,
azokat kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot Ábrahám Judit tanárnıvel.
Október 16-tól november 24-ig hétfıtıl péntekig délután 14:00-16:45
között várjuk mindazon röszkeieket plébánián, akiknek sírhelyük van a
temetıben, hogy az adminisztrációs hiányosságokat pótolhassák, illetve a
lejárt sírhelyekkel kapcsolatban intézkedhessenek.
Ebben az idıszakban befizethetik az egyházi hozzájárulásukat is azok,
akik idén még nem tették meg, vagy elmaradásuk van.
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E

lgondolkodtató!!!
Látogatóban Istennél

Álmomban látogatóban jártam Istennél. Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék
vele, ha van rám ideje. Az Úr elmosolyodott és így válaszolt:
- Az én idım végtelen, mindenre jut belıle. Mire vagy kíváncsi?
- Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben?
- Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a felnıtté válást, majd
visszavágyódnak a gyermekkorba. Azt, hogy akár az egészségüket is feláldozzák, hogy
sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, hogy visszanyerjék egészségüket.
Azt, hogy izgatottan lesik a jövıt, hogy megfeledkeznek a jelenrıl, így aztán nemhogy a
jövıt, de a jelent sem élik meg. Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg és úgy
halnak meg, mintha sose éltek volna.
- Atyaként mit szeretnél, hogy gyerekeid mely tanulságokat jegyeznék meg?
- Tanulják meg, hogy senkibıl nem lehet erıvel kicsikarni a szeretetet.
Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a legértékesebb, hogy mit szeretnénk az
életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk. Tanulják meg, hogy nem célszerő
másokhoz mérni magukat, saját magukhoz képest legyünk elbírálhatóak. Fogadják el,
hogy nem az a gazdag, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van
szüksége. Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy mély sebeket
ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek begyógyuljanak.
A megbocsátást a megbocsátás gyakorlásának útján kell megtanulni. El kell fogadni,
hogy vannak olyanok, akik mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzelmeiket.
Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen venni, csak boldogságot nem. Két ember
nézheti ugyanazt a dolgot, és mégis két másféle dolgot látnak. Meg kell tanulni, hogy az
az igazi barát, aki mindent tud rólunk, és mégis szeret. Nem mindig elég, ha mások
megbocsátanak, meg kell bocsátanunk magunknak is.
Búcsúzásnál megköszöntem szavait, İ pedig így válaszolt:
- Az emberek elfelejtik mit mondtál, mit csináltál. De arra mindig emlékezni fognak,
hogy érzéseket ébresztettél bennük.
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Juci ünnepi receptjei
Édes-ôszi receptek III. „November a csokoládé jegyében”

Csokoládés madártej
Hozzávalók: (8 személyre)
A habgaluskákhoz:



A mártáshoz:



A díszítéshez:

8 tojásfehérje
6 dkg cukor
1l tej
Só
12 dkg étcsokoládé
6 dkg cukor
6 tojássárgája
2 kávéskanál ırölt fahéj
Csokoládéreszelék

Elkészítés:
A tojásfehérjékbıl csipetnyi sóval és cukorral kemény habot verünk. Vastag falú edényben
forrásig melegítjük a tejet, majd kanállal körülbelül 25 galuskát szaggatunk, és négyesévelötösével a tejbe tesszük. Mindkét oldalukat 3-3 percig fızzük, de a forgatásnál vigyázzunk,
nehogy szétessenek. Szőrıkanállal kimerjük, és tányérra tesszük. A mártáshoz a tejet újra
felforraljuk, belekeverjük a darabokra tördelt csokoládét. Egy nagyobb tálban összekeverjük a
felvert tojássárgáját, a cukrot és a fahéjat, majd állandóan kevergetve, fokozatosan hozzáadjuk a
csokis tejet. Az egészet visszaöntjük a lábosba, és állandóan kevergetve, vigyázva, hogy fel ne
forrjon, kissé besőrítjük, majd félretéve hőlni hagyjuk. A mártást mély tányérokba adagoljuk, és
mindegyikre habgaluskát teszünk. Meghintjük reszelt csokoládéval és tálaljuk.

Csokoládés tekercs
Hozzávalók:
A tésztához:


Csokoládékrémhez:


Elkészítés:

6 tojás
14 dkg porcukor
50 dkg kakaó
3dl tejszín
7. 5 dkg reszelt fehércsokoládé
2. 5 dkg porcukor

A tojássárgákat 10 dkg porcukorral felverjük, aztán hozzáadjuk a kakaót, és azzal is jól
összekeverjük. A maradék porcukrot fokozatosan a tojásfehérjéhez adagolva kemény habbá
verjük, és beleforgatjuk a kakaós masszába. A tésztát tepsibe simítjuk és 10 percig forró sütıben,
sütjük. Miután kivettük a sütıbıl, feltekerjük, és hőlni hagyjuk. A krémhez a tejszínt habbá
verjük és belekeverjük a csokoládét. A tésztát kitekerjük, rákenjük a krémet, majd újra
feltekerjük és 2 órára hőtıbe, tesszük. Tálaláskor egy kis porcukrot szórhatunk rá.
(Összeállította: Szőcs Judit)

Jó étvágyat!
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Kalendárium
November 5.

Szent Imre herceg

(1000-1007 között?-1031)
Legrégibb forrásaink nem ırizték meg Szt.
István és Boldog Gizella gyermekeinek születési
adatait; a magas gyermekhalandóság miatt a
születési év rögzítését a kortársak feleslegesnek
tartották. Így például nem maradt ránk adat arra
nézve,

volt-e

a

szent

élető

házaspárnak

leánygyermeke; Skóciai Szt. Margit Agatha (Ágota)
nevő édesanyja, akit az utókor szívesen tekintett
szent királyunk gyermekének, Vajay Szabolcs
kutatásai szerint bizonyíthatóan német nı volt, II.
Henrik német-római császár vérrokona (germanus),
valószínőleg Liudolf bajor herceg lánya. Bogyay
Tamás szerint (Stephanus Rex, Ecclesia, 1988) az
akkori névadási szokások szerint Istvánnak és Gizellának születhetett egy Stephanus névre
keresztelt, csecsemıkorában meghalt fiacskája, ıt követte volna a bajor hercegi sógor, Henrik
tiszteletére keresztelt Imre herceg (Heinrich-Emerich-Imre).
A Veszprém völgyi görög apácakolostor alapítólevele is a királyi házaspár
„gyermekeirıl” beszél, ez célozhat rá, hogy Ottó, Imre öccse akkor még életben volt. Ottónak
viszont még 1002 elıtt, III. Ottó császár életében kellett volna születnie, így Imrének éppúgy
lehetett Ottó az öccse, mint a bátyja. Szt. Imre születési éve is vitatott. Halála idıpontjában
iuvenis (ifjú) néven szól róla a krónikás; ez huszonnégy (Györffy) vagy huszonnyolc (Bogyay)
évet is jelölhet. Az 1527-ben befejezett Érdy Kódex szerzıje, egy tudós karthauzi szerzetes Imre
születési évét az 1000. évre teszi, a Pray György jezsuita által a XVIII. században
kikövetkeztetett 1007-es születési év viszont valószínőbb, ha nem is bizonyos. A XII. század
elején írt legendaíró fı célja az akkoriban bevezetett papi nıtlenség (cölibátus) érdekében a szőz
ifjat állítja elıtérbe, tudjuk viszont, hogy halálakor Imre nıs fiatal férfi volt (felesége bizánci
hercegnı lehetett), s éppen az ifjabb királynak szánt Imre görög felesége kedvéért alapíthatták a
Veszprém völgyi monostort. Kétségtelen viszont, hogy szent élető apjának és anyjának hatására
Imre herceg elmélyült vallásos életet élt. Megható erre nézve XII. századi legendájának két
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mozzanata. Az egyik, amikor a fiatal herceg pannonhalmi fogadtatásakor egyenlıtlen számú
csókkal üdvözli a Szent Hegy szerzeteseit - egyeseknek egy, másoknak három vagy öt csókot ad,
de Boldog Mórnak, Pécs késıbbi püspökének hetet, Szt. Jeromos mondására célozva: Mór a
legtisztább élető, s csak a szőz ismeri fel a szüzet (Solus virgo virginem agnoscit). A másik
mozzanat, amely éppígy hihetı: Szt. István király fénycsíkot lát kiszőrıdni fia szobájából, s az
ajtórésen betekintve, buzgó zsolozsma közben látja kedves fiát. Ahogyan a szent király
állítólagos kegyetlensége és megbocsátó magatartása sem képvisel feloldhatatlan ellentétpárt,
Imre vallásos érzülete sem áll ellentétben a vadászatot kedvelı ifjú keresztény lovag
egyéniségével. (A legenda szemérmesen el is hallgatja, hogy Imrét végül is vadkan öli meg.)
Imre, mint trónörökös a bihari dukátust kaphatta meg, s feltehetıleg a magyar sereg élén állt. II.
Konrád 1030. évi betörésekor. A hercegek fı vadászó helye a bihari Igfon-erdı volt. (Az erdıhöz
vezetı völgy bejáratánál épült fel az Árpád-korban a Szent Imre-apátság, hiszen a középkorban
szokás volt a szent halála helyén kápolnát vagy monostort alapítani. (Szt. Gellért királyi
kápolnája is Budán épült.)
A fiához írott Intelmekben, még ha a rövid írás követi is a Karoling-kor királytükreinek
mintáját, találunk olyan mozzanatot, amely szent királyunk mélységes vonzalmát bizonyítja
mélyen vallásos, ugyanakkor férfiasan délceg fia iránt. Az utolsó fejezetben ugyanis, amikor Szt.
István jámborságra és irgalmasságra inti fiát, mintha az Ómagyar Mária-siralom költıisége
csillanna meg a trónörökös megszólításában: „Szerelmetes fiam, szívem édessége, jövendı sarjak
reménysége” -- ezen a megszólításon, a latin szövegen (spes future sobolis) átüt az eredeti
magyar nyelv költıisége. Bogyay Tamásnál olvassuk (Stephanus rex, 83.), hogy „Imre
nagybátyja, II. Henrik a frankfurti zsinaton majdnem ugyanezekkel a szavakkal jelentette be:
»Nincs már semmi reményem, hogy ivadékaim legyenek.«” Ezt Merseburgi 'Thietmar püspök
még feljegyezte, de a XII. századra már kialakult Henrik és Kunigunda, a szent élető házaspár
legendásan szőzi együttélésének mozzanata. Hasonló okból hangsúlyozza a magyar legenda a
szüzesség eszményére épített Imre-portrét, amely a fiatal feleség kora miatt „József-házasság” is
lehetett, hallgatva a gyermektelen házasság okairól, sıt a vadászatról is, melynek nyomát csak a
Hildesheimi Évkönyvek egykorú bejegyzése bizonyítja.
Imre születési helye egyébként Székesfehérvár lehetett, halálozási helye viszont a bihari
Hegyközszentimre. A gyengéd, latinos mőveltségő ifjú halála még súlyosabban nehezedett a
megtört öreg királyra, aki nem csupán „jövendı sarjak reménységét” vesztette el, hanem
életmővének, népének sorsa is aggodalommal töltötte el. Szt. Imre testét apjáéval együtt
helyezték oltárra 1083-ban, Gellért püspökével együtt, akit a hagyomány nevelıjének tart.
(Összeállította: Ábrahám Judit)
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Mindenszentek és Halottak napja
Az emberek egykoron több idıt fordítottak a bensıséges ünneplésekre. Ráértek ünnepelni,
ráértek törıdni, foglalkozni a lelkükkel, és halottjaik lelkével is, amelyrıl úgy gondolták-hitték,
hogy a test itt marad ugyan a földön, s elporlad, de a lélek tovább él. Ezért fontos gondolni rá,
emlékezni az eltávozottakra. Így alakult ki a „lelkek napja”, a „lelkek emlékezete”.
Mindenszentek és halottak napja a halottakra való emlékezés ünnepe. Az egyház az I.
századtól kezdıdıen november elsejét szentelte a halottak emlékére.
Mindenszentek minden olyan szentnek ünnepe, akikrıl a naptár név szerint nem emlékezik
meg. Ezen a napon a katolikus egyház tanítása szerint az élı és az elhalt hívek titokzatos
közösséget alkotnak.
A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak: a gyertyák fényénél a "véletlenül
kiszabadult lelkecskék" újra visszatalálhatnak a sírba, nem kísértenek, és nem nyugtalanítják az
élıket. Sokfelé szokás volt, hogy a halottak számára megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az
asztalra.
Szeged környékén "mindönszentök kalácsa", "kóduskalács" néven üres kalácsot
ajándékoztak a szegényeknek. Székely népszokás szerint egész kemencére való cipót sütöttek,
amelynek Isten lepénye vagy halottak lepénye volt a neve. Ezt kiosztották a templom elıtt
gyülekezı szegények között.
A hagyományos paraszti közösségek egy részében "a halottak hetén" munkatilalom van:
nem szabad földet mővelni, mosni, meszelni, káposztát elsózni, hogy "ne zavarják a holtakat", s
"mert a besózott káposzta meglágyul", és mert mindez bajt hozhat a ház népére. Ehelyett ıröltek,
kukoricát morzsoltak.
Halottak napjának hetét a halottak hetének is nevezik. Ezen a napon szokás a sírok
megtisztítása, feldíszítése.
A virágborította sírok mellett rokonok, ismerısök, barátok gyertyát gyújtanak s
emlékeznek. E napon a távolabb élı családtagok is hazatérnek, emlékeznek. Az ünneplés a gyász
napja. Néma könnyek, elfojtott zokogások között tör magának utat a fájdalom és az emlékezés.
(Összeállította: Börcsök Andrea)

Egy karthauzi, Pleterje: Egyre csendesebben
1. Van egy másik világ, létezik,

3. Én láttam, és szemem elvakult

a tenger alatt, a tenger fölött,

a nagy fénytıl, amely ott ragyog!

a zúgó hullámok mögött

Azóta néma és vak vagyok,

egy másik világ rejtezik.

a kulcs a tengerbe hullt.

2. Aki ismeri, nem beszélhet róla,

4. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd,

mert ez a legnagyobb titok.

hogy a felszín alatt mi rejtezik!

Takarjátok el arcotok,

Van egy másik világ, létezik –

ha mégis eljönne az óra…

és egyre csendesebben int feléd.
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Elmélkedés a rózsafüzér titkaihoz
Örvendetes olvasó

2. akit te, Szent Szőz, Erzsébetet
látogatván hordoztál
„Olyan a kedvesem hozzám, mint a mirhatáska:
keblemen pihen az éjjel… Csitt! A kedvesem, íme itt
jön! Szökken a hegyeken át, szökell a halmokon
keresztül!” (Én 1, 13; 2,8)

Hétköznapjaink között ünnep, váratlan meglepetés, spontán mosoly, szívbeli
öröm – a látogatás. „De jó, hogy jöttél! Mennyire vártalak!” – mondhatta Erzsébet, de
korábban Ábrahám vagy késıbb Mária, Márta és Lázár is. A vizitáció szakrális
fogalom, mert a legelsıt Isten maga tette értünk: ı látogatta meg a világot. İ
teremtette, ı ajándékozta a mindenség egy parányi szigetén, éppen itt, a mi
házunkban, otthonunkban, földünkön, ahol élünk. Azután megismételte, oly sokszor és
sokféleképpen szólított, kopogtatott, érkezett, üzent és jelzett, mígnem egyszülött
Fia által maga vert sátrat köztünk: „Az Ige testté lett és közöttünk lakozott!” Vele,
Jézussal a szíve alatt indult áldozatos látogatásra Mária, hogy örömet szerezzen
idıs rokonának. Meg hogy minket és minden hívıt tanítson: gyerünk, te is indulj! Sose
késlekedj: menjek vagy maradjak? Ha jót tehetsz, ha örömhírt vihetsz, ha van
szívedben valami vagy valaki, amit vagy akit átadhatsz, akkor menj! A látogatás
ellenszere a közönynek, a semmittevésnek, főszere életünk tésztájának. Szent
tartalommal gazdag látogatásaink színesítik találkozásainkat.
„S a kis szobába toppanék,
Röpült felém anyám,
S én csüngtem ajkán szótlanul,
Mint gyümölcs a fán.”
(Petıfi Sándor: Füstbe ment terv)
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- Mit mondott Kımíves Kelemen, mielıtt megnısült?
- ???
- Megnısülök, mert asszony kell a házba...

O
Pistikét és Mórickát megkérdezi a tanító néni:
- Pistike, te mi leszel felnıtt korodban?
- Rendır.
- Az szép szakma. És te Móricka?
- Én bőnözı.
- Miért bőnözı?
- Hogy együtt játszhassak Pistikével!

O
Orvos a beteghez:
- Kovács úr, magának van egy kis szívzöreje, de aggodalomra semmi
ok.
- Nézze, doktor úr, ha magának lenne szívzöreje, én sem aggódnék.

O
Parasztbácsi sétál a Hortobágyon, már nagyon szomjas,
egyszercsak meglát egy kutat. Odasiet, felvesz egy kavicsot és
beledobja, de nem hallja, hogy hol az alja. Erre megfog egy fadarabot,
beledobja, de most se hallja, hogy hol az alja.
Már nagyon ideges és szomjas, meglát egy nagy üllıt és beledobja,
de még mindig nem hall semmit. Ekkor hátranéz és látja, hogy egy
kecske rohan felé és fel akarja öklelni. A bácsi gyorsan félreugrik, a
kecske pedig beleugrik a kútba. Ezt nagyon nem érti szegény öreg.
Kisvártatva jön egy ember és megkérdi az öreget, hogy nem látott-e erre
egy kecskét. Erre a bácsi ezt feleli:
- Dehogynem! Épp az elıbb ugrott bele a kútba.
Erre a férfi azt mondja:
- De hát az lehetetlen! Egy hatalmas nagy üllıhöz volt kikötve!

O
Egyik nap egy Ózd melletti kisfaluban megrökönyödve nézték az idıs emberek
ezt a feliratot a templomajtón, ami a pap kézírásával volt írva:
„Ma elmarad a mise, Sátán vagyok.”
(Ózd mellett található egy falu, melynek a neve az, hogy Sáta.)
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A településnevek
utolsó betője
megegyezik a
következı név elsı
betőjével.

2006. november

Rejtvény!!!

A kiemelt betőket a
számozás
sorrendjében
összeolvasva az itt
következı idézet
bibliai lelıhelyét
kapják.
„Mindennek megvan
a maga órája, és az
ég alatt minden
dolog elmúlik a
maga idejében. Ideje
van a születésnek és
ideje a halálnak.”

ASZÓFİ,
DEBRECEN,
DEMECSER,
KUNÁGOTA, NÁDASD, ÖRMÉNYES, PUTNOK,
RÉDICS, SÁROSD

A rejtvényre adott megfejtéseiket november 24-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy
Interneten.
Elızı rejtvényünkre helyes megfejtést

Tóth Tímea 7.b osztályos tanuló adott.

Az októberi rejtvényünk megfejtése:

„Állandó lesz házad és királyságod mindörökké színem elıtt.”
CSODATÉVİ
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Andrea, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Szőcs Judit
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert
Lektorálta: Laczkó István plébános
E-mail: csodatevo@citromail.hu
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