IV. évf.3. szám (41) 2007. Február

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Ima szent Balázshoz

Istenünk,
aki Szent Balázs püspököt
oltalmazó segítségül adtad népednek,
kérünk,
közbenjárására engedd,
hogy földi életünkhöz egészséget és
békét, örök életünkhöz pedig
irgalmat nyerjünk TÔled!
Amen.
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HÁZSZENTELÉSEK
FEBRUÁR
–

1.
2.

Csütörtök
Péntek

3.
4.

Szombat
Vasárnap

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

–
Tanya III. és IV. kerület
József Attila utca
Rákóczi 1-60
Rákóczi 61-131
Marx és Május 1

12.
13.
14.
15.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök

16.
17.
18.

Péntek
Szombat
Vasárnap

–
–
–
Vasút, Bercsényi, Pacsirta és Csillag
utcák
Lehel, Retek és Deák Ferenc utcák
Rózsa és Hunyadi utcák

19.

Hétfı

20.
21.

Kedd
Szerda

22.
23.
24.
25.
26.

Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfı

27.
28.

Kedd
Szerda

1.

Csütörtök

2.
3.

Péntek
Szombat

4.

Vasárnap

5.
6.

Hétfı
Kedd

7.

Szerda

–
–
–

–

–
Petıfi, Rendelı, Szegedi és Juhász
Gyula utcák
Vasvári, Szél utcák
Szegfő utca
Vasvári, Szél és Ságvári utcák
–
–
–
Dózsa György és Tisza sor ezen a
részen
Felszabadulás 1-50
Felszabadulás 51-100
MÁRCIUS
Felszabadulás 101-140, kis utcák és a
Tisza sor ezen része
–
Felszabadulás 141-180, kis utcák és a
Tisza sor ezen része
–
Felszabadulás 181-250
Kossuth, Bem, Szántó Kovács, Ady
Endre, Dobó
Pótlások
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Szentek és
ünnepeink
Szent Ignác, Szent Brigitta
Gyertyaszentelı
Boldogasszony
Szent Balázs
Évközi 5. vasárnap
Szent András
Szent Ágota
Miki Szent Pál
Szent Richárd
Emiliáni Szent Jeromos
Szent Skolasztika
Évközi 6. vasárnap
Lourdes-i jelenés
Szent Lídia
Szent Katalin
Szent Cirill és Metód
Szent Georgina
Szent Julianna
Szervita rend alapítói
Évközi 7. vasárnap
Szent Bernadett
Szent Zsuzsanna
Szent Leó
HAMVAZÓSZERDA
Szent Eleonóra
Szent Péter székfoglalása
Szent Polikárp
Szent Mátyás apostol
Nagyböjt 1. vasárnap
Szent Viktor
Szent Gábor
Szent Oszvald
Szent Lea
Szent Ágnes
Szt. Frigyes
Nagyböjt 2. vasárnap
Szent Kázmér
Szent Adorján
Szent Koletta
Szent Perpétua, Felicitas
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Az ablak
A drága pénzen vett festmények,
képek örömet szereznek. Függnek a falon.
Állandóan ugyanazok. Neked van? Örülj!
Nincs? Ne búslakodj.
Van ablakod. Benéz rajta a Nap. Fény
áramlik be. Az ablakodban szinte
pillanatonként más-más kép jelenik meg.
Reggel,
délben,
este
változó
árnyalatokban látod a fát, a bokrot, a
szomszéd házát, a tetıket, az utcán sétáló
embereket. Ugyanabban az órában felfeltőnnek. Éjszaka csillagokkal van tele
ablakod.
Lásd meg ablakod keretében a térbıl
kimetszett, kiemelt képet. Kép a világból. Csak a tiéd. Így csak a tiéd. Csak az ablakodon át
látni azt és úgy. Mővésze te lehetsz. Légy.
Figyeld csak, ha innen nézed, ha odább lépsz, más a kép. Más s ugyanaz. Melyik a
szebb? Mutasd meg barátodnak. Képek a falon. Igen. De kép van az ablakod keretében is,
csak látni kell.
Ablak. Nem figyelünk rá. Pedig érdemes. Mőélvezet a látó embernek. Képet keretez,
és nemcsak szellıztetni lehet, ha kinyitod.
Ablakod képei. Élnek. Színesek. Ingyen mind a tied. Bármikor megnézheted.
Bármikor a gyönyörködés örömét élvezheted.

Az asztal
Régen
oltárként
tisztelték.
Naponta háromszor ült köréje a család.
Reggeli, ebéd, vacsora. Nem csupán
evés-ivás volt. Szertartás. A család
rítusa, amikor megadták a testnek,
ami a testé, a léleknek, ami a léleké.
Ettek és beszélgettek. Az asztal körül.
Az asztal nem csupán bútor,
amelyre ételt, italt tesznek, hogy föléje
hajolva az emberek egyenek, hanem
tér, amely fölött szavak hangzanak el,
gondolatok cserélıdnek és ember
emberhez közelít.
Nálatok hogyan van? Tudom, az élet ma nem „asztalcentrikus". Ahányan vannak a
családban, annyifelé ebédelnek. Reggel nincs idı leülni. Más idıpontban indul a gyerek, a
szülı. Ám van este, van szombat és vasárnap. Üljétek körül az asztalt, engedjetek az
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asztal varázsának. Étel, ital. Egy szál virág. Tányér fölé hajolva fejetek egymáshoz közelebb
kerül és ha szóltok, beszélgetni kezdtek, a családban eggyé melegedtek. Érzitek a család
örömét. Öröm, hogy együvé tartoztok.
Az asztal ma is lehet oltár. Áldozat rajta az étel s ital. Ima fölötte a beszélgetés,
amelyben találkoztok. A terített asztal egymást is jelentse nektek. Étel s ital mellett egymást
is éhezitek. Adjátok meg önmagatoknak, egymásnak, ami kell. Az asztal öröme oly
mindennapi lesz, oly unhatatlan, mint az íze a kenyérnek.
(Szerkesztette: Ábrahám Judit)

(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl)

BALÁZSOLÁS
Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent
Balázs!
Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge
nyakamon
s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinézı ijedt ızike.
Tél közepén, Balázs-napon
szemem pislogva csüggött az öreg papon,
aki hozzád imádkozott
fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az
oltár elıtt, kegyes szokás
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én
s ı se jól értett. De azért
te meghallgattad és megóvtad gyermeki
életem a fojtogató
torokgyíktól, s a veszedelmes mandulák
lobjaitól, hogy fölnövén
félszáz évet megérjek, háladatlanul,
nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj
ma is,
segíts, Sebasta püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermek módra,
balgatag,
hátra se nézünk, elfutunk
a zajló úton, eleresztve kezetek,
magasabb szellemek - de ti
csak mosolyogtok, okos felnıttek
gyanánt.
Nem sért ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra visszaszaladunk
hozzátok, mint hozzád ma én
reszketı szívvel... Mosolyogj rajtam,
Balázs!

ki mint a szepegı kamasz,
térdeplek itt együgyő oltárod kövén mosolyogj rajtam, csak segíts!
Mert orv betegség öldös íme engemet
és fojtogatja torkomat,
gégém szőkül, levegım egyre fogy,
tüdım
zihál, s mint aki hegyre hág,
mind nehezebben kúszva, vagy terhet
cipel,
kifulva, akként élek én
örökös lihegésben. S már az orvosok
kése fenyeget, rossz nyakam
fölvágni, melyet hajdan olyan megadón
hajtottam gyertyáid közé,
mintha sejtettem volna már... Segíts,
Balázs!
Hisz a te szent gégédet is
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány
kivégzett: tudhatod, mi az!
Te ismered a penge élét, vér izét,
a megfeszített perceket,
a szakadt légcsı görcseit, s a fulladás
csatáját és rémületét.
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy
mindenen,
okos felnıtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír az ember, mennyit nem
sokall
még az Isten jósága sem,
s mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem
is
olyan nagy dolog a halál.
(Babits Mihály)
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Egyházközségi hírek:
Plébánosunkat, Laczkó
telefonszámon lehet elérni:

István

atyát, a következı

06-30-289-0119.
A szentmisék idıpontja a következı:
Hétköznapokon január 8-tól február végéig:
kedden, csütörtökön és szombaton van szentmise
reggel 8 órakor. A hét többi napján közös
imádkozásra jövünk össze a templomban.
A vasárnap esti szentmisék kezdési idıpontja
változatlan: 17h!!!

MEGKEZDİDTEK

A HÁZSZENTELÉSEK:

Február 6-tól fognak folytatódni 10 óra körüli kezdéssel a
házszentelések. A részletes tervet a 2. oldalon olvashatják a
kedves érdeklıdık.
A házszentelés alatt kapott adományokat a templom
elektromos hálózatának felújítására és festésére fordítjuk.
Február 2-tıl elkezdıdött a Lourdesi kilenced, melyet
február 11-ig minden este 17 órakor tartunk a sekrestyében.
Február 16-án, pénteken estére szeretettel várjuk a
plébániára azokat a fiatal házasokat, akik az elmúlt 5 évben
kötöttek házasságot.
A házszentelések idején ügyintézéssel a hétköznapi és
vasárnapi szentmisék után kereshetnek meg.
A templom elektromos felújítása április 16. és június 10.
között lesz. Ez idı alatti a szentmisék helyszínének szervezése
még folyamatban van.
Az elsıáldozás a templom felújítás miatt nem május végén,
hanem június 17-én lesz. A kedves szülık segítsék elsıáldozásra
készülı gyermekeiket, hogy részt tudjanak venni a vasárnapi
szentmiséken. Csak azokat a gyermekeket tudjuk elsıáldozáshoz
engedni, akik rendszeresen részt vesznek a vasárnapi
szentmiséken.
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E

lgondolkodtató!!!

Egy asszony kijött a házból, és három, hosszú, fehér szakállú öregembert
látott üldögélni az udvaron. Nem ismerte ıket. Így szólt: „Nem hinném, hogy
ismernélek benneteket, de éhesnek látszotok. Kérlek, gyertek be és egyetek valamit.”
"A ház ura itthon van?", kérdezték.
"Nem", válaszolta az asszony. "Nincs itthon."
"Akkor nem mehetünk be, felelték.
Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki mi
történt.
"Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be
ıket!"
Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket"
"Együtt nem mehetünk be a házba," felelték.
"Miért nem?" kérdezte az asszony.
Az egyik öreg magyarázatba kezdett: "Az ı neve, Jólét," mutatott egyik
barátjára, majd a másikra mutatva azt mondta,” İ a Siker és én vagyok a Szeretet.”
Majd így folytatta, “Most menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel,
melyikünket akarjátok behívni.”
Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott. A
férj megörült. „Ez nagyszerő!!”, mondta. „Ebben az esetben hívjuk be Jólétet. Hadd
jöjjön be, és töltse meg a házunkat jóléttel!”
A felesége nem értett egyet. "Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább a
Sikert?”
A menyük eddig csak hallgatta ıket, és most elıállt saját javaslatával. „Nem
lenne jobb a Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel!”
"Hallgassunk a menyünkre," mondta a férj a feleségének.
"Menj, és hívd be Szeretetet, hogy legyen a vendégünk!”
Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget, „Melyikıtök a Szeretet?
Kérlek, gyere be, és legyél a vendégünk.”
Szeretet felállt, és elindult a ház felé. A másik kettı szintén felállt, és követték
társukat. Az asszony meglepve kérdezte Jólétet és Sikert, „Én csak Szeretetet
hívtam, ti miért jöttök?”
Az öregek egyszerre válaszoltak: "Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a
másik kettınek kint kellett volna maradnia. De mivel, Szeretetet hívtad, ahova ı
megy, oda mi is vele tartunk.”
Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!
(Börcsök Eszter)
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Juci ünnepi receptjei
„Itt a farsang, vidám farsang”

TÖLTÖTT SZALAGOS FÁNK:
Hozzávalók:










1/4 l tej
3 dkg élesztı
5 dkg vaj
4 dkg porcukor
4 tojássárgája
1 tasak vaníliás cukor
1 ek. citromlé, 3 ek. rum,
50 dkg liszt
1/2 tk. só
a töltéshez: eper- vagy baracklekvár

Elkészítés:
Az élesztıt 1 deci meglangyosított tejbe morzsoljuk. Beleszórunk 1 teáskanál cukrot és 1
evıkanál lisztet, összekeverjük, konyharuhával letakarjuk, és meleg helyen kb. 10 percig
pihentetjük. Közben a puha vajat a cukorral habosra keverjük, majd egymás után beledolgozzuk a
tojássárgákat és a vaníliás cukrot. Cseppenként hozzákeverjük a citromlevet és a rumot. A kovászt
nagy keverıtálba tesszük. Rászitáljuk a maradék lisztet, hozzáadjuk a sót és a vajas keveréket,
valamint a maradék langyos tejet. Összedolgozzuk, majd fakanállal addig keverjük, míg hólyagos
lesz. A tésztát kevés liszttel megszórjuk, konyharuhával letakarjuk, és meleg helyen kb. 1 órát
kelesztjük. A megkelt tésztát 1 cm vastagságúra kinyújtjuk. A tésztalap egyik felére egy pohár
szájával köröket nyomunk, amelyek közepére lekvárt halmozunk. A tésztalap másik felébıl
korongokat szúrunk ki, és a töltelékre borítjuk. Körben összenyomkodjuk, majd a fánkokat
kiszaggatjuk. A maradék tésztát is felhasználjuk. A fánkokat konyharuhával letakarva kb. 20
percig kelesztjük. A sütıedénybe annyi olajat öntünk, hogy a fánkok feléig érjen. A fánkokat a
felforrósított olajba helyezzük. Miután az aljuk szép aranyszínőre sült, megfordítjuk, és készre
sütjük. Akkor szép, ha oldalukon világosabb csík:(szalag) marad. Porcukorral tálalhatjuk.

Gyümölcsös pulykanyársak
Elkészítés:

Hozzávalók: 60 dkg filézett pulykamell
 fél üveg ıszibarackbefıtt
Elkészítési idı: 30 perc. A
 15 dkg aszalt szilva
lisztet szárazon megpirítjuk, majd
 2 evıkanál szárnyas főszerkeverék
az olajat ráöntjük, pirospaprikával
 1 dl vörösbor
megszórjuk, és hideg vízzel
 1 dl étolaj
felengedve
simára
keverjük.
Hozzáadjuk a savanyú káposztát,
és annyi vízzel hígítjuk, amennyi levest szeretnénk, majd puhára fızzük. Megsózzuk, oregánóval,
apróra vágott vörös- és fokhagymával főszerezzük. Betétnek baromfivirsli-karikákat fızünk bele.
Ha feljöttek a leves tetejére, zsírszegény tejföllel dúsítva tálaljuk.
(Összeállította: Szőcs Judit)

Jó étvágyat!
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Kalendárium
Február 21.

DAMJÁNI SZENT PÉTER

Ravenna, 1027. +Faenza, 1072. február 22.

Damjáni Péter sokgyermekes család utolsó gyermekeként született Ravennában.
Szülei szegény napszámosok voltak, állandóan a nyomor ellen küzdöttek, s korán meg is
haltak. A rendkívüli tehetségő Péter iskolai tanulmányait egyik bátyja segítette. Több
városban tanult, többek között Faenzában és Pármában, ahol elsajátította a középkor
,,szabad mővészeteit'', köztük az írásbeli és szóbeli kifejezés tudományát.
Kevesen váltak ezzel a vitatkozás olyan mesterévé, mint ı. Nem messze attól a
vidéktıl, ahol ifjúságát töltötte, volt Fonte Avellana remetesége, ahol elevenen élt egy
rendkívüli szent szelleme és emléke: Szent Romuáldé, aki a 10. században számos
kolostorban fölszította a régi tüzet, kolostorokat és remeteségeket alapított, s lankadatlanul
tanította, hogy nemcsak a kifogástalan erkölcső élet, hanem az életszentség is lehetséges
cél az ember számára.
Damjáni Péter mintegy 28 éves korában belépett Fonte Avellanába. Elsı írásmőve
Szent Romuáld életrajza volt. Maga is ebbıl merítette életének programját: a Romuáld által
végbevitt tetteket utánozta, ıt tekintette példának. A remeték elöljárójukká választották, és
több kolostor apátja arra kérte, hogy írásban vagy szóban adjon tanácsot és szilárd tanítást.
Megszervezte Fonte Avellanát, szabályzatot fogalmazott. Akkoriban kezdett lelki
könyveket is írni, miközben azokról se feledkezett meg, akik a kolostoron kívül éltek.
Abban az idıben rövid idıközönként követték egymást a pápák: amikor
megválasztották ıket, rendszerint már igen agg korban jártak. Az erıs tekintély hiánya
kedvezett mindenféle visszásságnak. Damjáni Péter, mint az Egyház embere reagált
ezekre: a nagyokhoz fordult, intette, szükség esetén korholta ıket. A papság elé tárta,
milyen súlyos vétek a simónia, vagyis az egyházi hivatalok adása-vétele és a szentségek
pénzért történı kiszolgáltatása; teljes szigorúsággal emlékeztetett a papi nıtlenség
követelményeire.
Péter nem maradhatott állandóan remeteségében. Tizenöt évvel azután, hogy
elrejtızött, IX. István pápa 1057-ben kinevezte bíborossá, a Róma melletti Ostia püspökévé
és grófjává. Ez arra kényszerítette Pétert, hogy az Örök Városba költözzék. Ott egy másik
nagy férfiúval került kapcsolatba, akivel különbözı zsinatokon már találkozott Rómában:
Hildebrand szubdiákonussal, akinek akkoriban igen nagy befolyása volt, s késıbb VII.
Gergely néven pápa lett. Ez a két nagy reformer nem járt ugyan mindig ugyanazon az úton
bizonyos gyakorlati problémák megoldásában, de összekötötte ıket a közös meggyızıdés,
hogy az uralkodó visszás állapotokat csak az erkölcsök kitartó javításával és az egyházi
intézmények megerısítésével lehet megszüntetni. Damjáni Péter azonban azon a
véleményen volt, hogy hasznosabban tudna ilyen értelemben munkálkodni, ha
remeteségben élhetne. Ezért mind Hildebrandhoz, mind a pápákhoz leveleket és
beadványokat intézett, amelyekben kérte fölmentését hivatala alól. Ezt azonban nem kapta
meg.
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Így hát tovább végezte püspöki munkáját. 1059-ben részt vett egy római zsinaton.
Utána Milánóba küldték, mert ott a papság és a nép között szakadás támadt, mivel egy
csoport nem volt hajlandó a római zsinat határozatát végrehajtani. Lényegében akörül folyt
a vita, hogy mi az értéke a simónia útján szerzett szenteléseknek. Ékesszólása és mérsékelt
magatartása révén sikerült az ügyet elrendeznie.
II. Miklós halála után 1061-ben Cadalus néven ellenpápa lépett föl a törvényes
pápával, II. Sándorral szemben. Damjáni Péter oly hévvel, olyan tőzzel és oly kemény
szavakkal vetette magát a harcba, hogy az idınként még a szeretet határait is sérteni
látszott. Kétségtelen, hogy korának szónoki gyakorlata megengedte, de szentünk
vérmérséklete is magyarázza az ilyen kemény kirohanásait. A szándék azonban, amely
vezette, minden kétségen felül magasztos volt.
Damjáni Péter a szerzetességen belül is folytatta reformáló tevékenységét. Védelmébe
vette az önkéntes korbácsolást, ezt az ısi egyházi gyakorlatot, amelynek
megengedhetısége mindig vitatott volt.
E harcok után Damjáni Péter végre megkapta az engedélyt, hogy ismét
visszavonulhasson. Bíborossága csak néhány évig tartó közjáték lett. 1063-ban visszatért
Fonte Avellanába; 1067-ben letette ostiai püspöki hivatalát is. De a következı idıkben is
nem egy megbízást kellett végrehajtania az Egyház szolgálatában: 1063-ban Clunybe
küldték, hogy elsimítson egy viszályt a kolostor és a szomszédos püspök között; 1069- ben
pápai legátusként szerepelt IV. Henrik császár mellett Frankfurtban; 1071-ben
Montecassinón találjuk. Egyre inkább írni kezdett azon ügyek érdekében is, melyekért
addig az élı szó hatalmával küzdött: az Egyház reformjáért, a lelkiélet fejlıdéséért és a
lelkek istenszeretetéért.
1072. február 22-én halt meg Faenzában, hazatérıben szülıvárosából, Ravennából,
ahol azért járt, hogy a várost Istennel és az Egyházzal kibékítse, miután a pápa
felhatalmazásából föloldotta a kiközösítés alól.
Damjáni Péter egész élete ellentmondásosnak tőnı módon megoszlott a magány
keresése és az Egyház nagy problémáiban való tevékeny részvétel között. Remeteségében
éppen annyit írt remeték és szerzetesek számára, mint pápáknak, püspököknek, papoknak
és laikusoknak. Számos levelet, értekezést, prédikációt és költeményt hagyott ránk,
amelyek kiérdemelték számára az egyháztanító címet. Az egységes alapgondolat, amely
végigvonul minden megnyilatkozásán, az a meggyızıdés: minél többet fáradozik egy
keresztény önmaga megszentelıdésén, annál inkább hozzájárul Krisztus egész Testének,
azaz az Egyháznak épüléséhez. Az egyes keresztényeket úgy szemlélte, mint az egész egy
tagját, mely részesül az egész életében, s tevékenysége és imája jelentıs az egész számára.
Minden hívı -- amint megfogalmazta: ,,az Egyház kicsinyben'' -- képes arra, hogy
magában megvalósítsa a Krisztus és az Egyház között fennálló kapcsolat teljességét, a
szeretetnek azt a misztikus egységét, amely kibontakozik az egész életében Krisztust
követı emberben. A remeteélet ennek a misztériumnak megnyilvánulása, eszköz ennek
eléréséhez. Már itt a földön lehetıvé teszi, hogy megvalósuljon a mennyei Jeruzsálem
élete.
Ünnepét a római kalendáriumba 1823-ban vették föl, február 23-ra. 1969-ben Szent
Polikárp ünnepe miatt áthelyezték február 21-re.
(Összeállította: Kiss Gábor)
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Elmélkedés a rózsafüzér titkaihoz
Örvendetes olvasó

5. akit te, Szent Szőz, a
templomban megtaláltál
„Amikor megtalálja, örömében
vállára

veszi,

összehívja

hazamegy,

barátait

és

szomszédait, és azt mondja nekik:
Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat!” (Lk 15,5-6)

„Gyulladj bánatra, kérdezd meg lelkiismeretedet, legyen bátorságod bosszút állni saját
magadon, hogy elkerülhesd az élı Isten szörnyő ítéletét. A szent bőnbánó példájára borulj le te is,
ó nyomorúságos lélek… öleld át lábát, halmozd el csókjaiddal, öntözd könnyeiddel, melyekkel
valójában ne is az ı lábát mosd, hanem saját magad bőnösségét” – írta a ”mézajkú doktor”, Szent
Bernát a XII. században. Igaz: elıre küldheted engesztelésedet! Megtalálhatod elveszett kincsedet,
elgurult drachmádat. Nincs nagyobb öröm a megtalálásnál: a Saulból lett Pálénál, Foucauld
atyáénál… Az engesztelés nem más, mint egy folytatólagos öröm, amely nem ismer naptárt,
órarendet, percet és másodpercet. Csak az tud engesztelni, aki talált valamit, aki megtalálta az
igazit, az Igazat, Urát, Jézus Krisztust. Ekkor pedig lehetetlen nem megindultnak lenni, nem ölelni,
nem ígérni, könnyek között nem elnémulni. Ezt a megnyugvást add nekem, Uram, azt a végsıt,
melyben
„…hányattatom, miként a sáska,
Mert csak Tenéked van erıd
S mert nem láttam régen elıbb:
Nem szabad hinni senki másba.”
(Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyék).
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A nyuszi, a medve és a róka ül az erdıben.
Nyuszika nagyon le van törve,
ezért a medve érdeklıdik, hátha tud segíteni:
– Mond csak, nyuszika, mi a baj?
– Jaj, medve, olyan szörnyő dolog történt velem… ellopták az órámat!
– Tényleg? Nekem meg a teheneimet lopták el az egyik éjjel.
A róka csak hallgat, majd hirtelen felugrik és mondja:
– Ajjaj! Már öt óra! Mennem kell fejni!

Viccek:

y
–
–
–

Doktor úr! A bal fülemre nagyon rosszul hallok.
Uram, ez már a korral jár.
Ezek szerint a bal fülem öregebb, mint a jobb?

y
Egy rendõr megállít egy autóst:
- Uram, ugye nem akarja erre a roncsra azt mondani, hogy autó?
- Nem, nem, semmiképpen, akkor jogosítványra is szükségem lenne.

y
- Mit mond a szıke nı, amikor kipróbálja az új autóját?
- ???
- Próbáljuk ki a légzsákot is!

y
Egy ügyvéd két barátjával, egy rabbival és egy hindu szent emberrel autózott vidéken,
mikor a kocsijuk hirtelen lerobbant. Úgy döntöttek hogy egy parasztházban szállást kérnek
éjszakára.
A gazda így szólt:
- Egy kis probléma van. Csak két üres szobám van, így egyikıjüknek kint az istállóban
kell aludnia.
- Nem számít - felelte a rabbi - a népem negyven évig vándorolt a sivatagban, én is egy
szerény, igénytelen ember vagyok, egy éjszakát el tudok tölteni az istállóban.
Ezzel fogta magát és kiment az istállóba, míg a másik kettı elfoglalta a szobáját. Nem
sokkal késıbb kopogás hallatszott. Az ajtót kinyitva, a gazda a rabbit látta a küszöbön.
- Mi a baj? - kérdezte tıle.
- Én nagyon hálás vagyok önnek a szállásért, de nem alhatok az istállóban. Egy disznó
van ott és a vallásom ezt egy tisztátalan állatnak tartja.
A hindu barátja beleegyezik hogy helyet cserél vele. De néhány perc múlva a jelenet
megismétlıdik. Kopogás hallatszik.
- Mi az megint? - tudakozódik a gazda.
A hindu magyarázza:
- Én is hálás vagyok a vendéglátásért és a segítségért, de egy tehén van az istállóban. Az
én országomban ez egy szent állat és én nem alhatok az általa megszentelt földön.
Így csak az ügyvéd maradt, aki morogva és panaszkodva ugyan, de kiment az istállóba.
De hamarosan újra kopogás hallatszott.
Fáradtan és bosszankodva a gazda ajtót nyit.
Odakint állt a tehén és a disznó...
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Rejtvény!!!
Függıleges:
1. A megfejtés eleje (Zárt
betők: A, Z, Z, N, K ) 2. Az
indián bıre ilyen 3.
Intercity 4. Sír 5. Azték
esıisten 6. Párta 7.
Kiáltozik 8. Nıi név
becézve 9. Malátacukor 10.
A
tudomány
és
a
mővészetek babiloni istene
11. Itterbium 12. Csapadék
14. Település a Velenceitónál 19. Gyanakvó 23.
Bető,
kiejtve
26.
Rakoncátlan 29. Desszert
32. Páratlan gázló! 33.
Engedelmes
35.
A
hajósokat segítı tengeri
tündérek egyike, Néreusz
isten lánya 37. Dalnok 39.
Titulus 40. Eme 41.
Hegység Jordániában 45.
Gavallér 47. Fıiskolai,
egyetemi tanári fokozat 49.
Félbe szab! 50. Van ilyen
esı 52. Angol zöld 54.
Üdítı 55. Koma 59.
Tusakodó 60. Néma igen!
61. Jól tart 63. Nıi név,
jelentése: fényes, ragyogó
67. Rá 70. Nátrium 73.
Város Hatvantól nyugatra
75. Uborka van ilyen 77.
Kétségbe von 79. Drusza
81. Oxigén, Kén 82. Döntı
érv 84. Indítványoz 88.
Romba dılı 91. A görög
ábécé utolsó betője 93.
Majdnem
odú!
96.
Népszerő építıjáték 97.
Könyörtelen 99. Orgona
közepe! 101. Némán nyes!
102. Régi 104. A Á N 107.
Csikó

A koronázási palást hátoldalán található mondat a mostani
rejtvényünk megfejtése.

Vízszintes:
2. A megfejtés vége 13. Vés 15. Nıi név 16. Rabságban van! 17. Latin én 18. Lıcsláb 20.
Redıkbe szed 21. Ír 22. Makacsság 24. Részben perzsa! 25. Kavarog 27. Kötıszó 28. Páros
csoda! 30. Kálium, Amerícium, Trícium 31. Sarok 33. Lehetıség 34. Mesterségesen
létrehozott, genetikailag azonos élılény 36. Gyönyörő 38. Királyszék 40. Mintázat 42. Oxigén,
Nitrogén, Foszfor 43. Deszka 44. Ibolyakék virágú erdei növény 46. Férfinév 48. Számodra
49. Őrmérték 51. Kitőzött díj elnyeréséért folytatott verseny 52. Gramm, centiliter 53. Azonnal
55. Román terepjáró 56. Frissít 57. Főszer 58. A szemgolyó belseje 62. Közel-Kelet és ÉszakAfrika lakója 64. Édes levı, hazánkban kedvelt nyári gyümölcs 65. Büntetést kimér 66. Való
68. Vegyjele: Fe 69. Mária anyja 71. Éjszaka 72. Fácánkakas nagyságú papagáj 74. Elıd 75.
Efezusi levél 76. Meztelen emberi testet ábrázoló mő 78. A fıpap, akihez Jézust elıször
kísérték elítélésekor 80. Nagy-Britannia északi része 83. Hullámtaréj 85. Soha 86. Kedves 87.
Színigaz 89. Félédes! 90. Autóút része! 92. Mosdótál 94. Páratlan erdı! 95. Isten nevével
életre keltett agyagszobor a prágai zsidó legenda szerint 98. Hebegı 100. Gyarló 103. Rokon
105. Elektrokardiográfia 106. Sirató 108. Szolmizációs hang 109. Pécs közeli település lakója
110. Anglia fıvárosa

A rejtvényre adott megfejtéseiket február 25-ig várjuk. Leadhatók a sekrestyében,
a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy Interneten.Elızı
rejtvényünkre helyes megfejtést sajnos nem érkezett.

A januári rejtvényünk megfejtései:
„Betlehemben, Jeruzsálembe, ajándékainkat, Heródes, hivatta, csillag, gyermek,
elmenjek, napkeleten, hely.”
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