IV. évf.4. szám (42) 2007. Március

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Szőz szülıje Istennek, engedd, hogy Tied legyek! Tied
élet s halálban, Tied jó és balsorsban. Szőz szülıje Istennek,
engedd, hogy Tied legyek!
Anyám, Tebenned bízom és remélek! Anyám, Teutánad
epekedek! Anyám, Te jóságos, kegyelmezz! Anyám, Te
hatalmas, védelmezz! Anyám, jöjj, segíts imádkozni! Anyám,
jöjj, segíts küzdeni! Anyám, jöjj, segíts szenvedni! Anyám, jöjj,
ne hagyj elveszni! Hiszen bírsz segíteni, Te hatalmas. Akarsz
is segíteni, Te irgalmas. Kell is segítened, Te hőséges. Fogsz is
segíteni, Te kegyelmes.
Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak
vigasztalója. Bőnösök oltalma és menedéke! Föld reménye és
mennynek ékessége! Ki kérte segélyedet hasztalanul? Ki
távozott Tıled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom
minden szenvedésben? "Mária segít minden idıben". Bizton
állítom életben, halálban: "Mária segít minden balsorsban"
Azért hiszem s meghalok ezen hitemben: Hogy Veled leszek, Ó
Anyám, fent az égben.
Szőz szülıje Istennek, engedd, hogy Tied legyek! Tied
élet s halálban, Tied jó és balsorsban. Tied küzdve, szenvedve:
Tied most és örökre. Szőz szülıje Istennek, engedd, hogy Tied
legyek!
Ámen.
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Egy másik asztal
Az asztal, amelyrıl most írok, nem a családi asztal. A
munkáé. Nevezhetném munkapadnak is. Egyszerőbb
mégis, ha asztalról beszélgetünk.
Az irodákban a szépre érzékeny nık vázát
tartanak asztalukon és virágot tesznek bele. Egy szál friss
virágot. Rózsa, szegfő, orgona örömet sugároz. A
szépség örömét, a növények szelídségét. A munka
ridegsége

feloldódik.

Virág

mellett

az

„ügyfél”

könnyebben látszik embernek. A virág emberségre int.
Persze van, aki munkapadon dolgozik. Gyalupad,
esztergagép, motorok. A technika gépei a növények világát nem tőrik. Ám a munkapadokon a rend
és a tisztaság virágnyi örömet terem. A tisztaságban, a rendben a szellem csendje jelenik meg.
Valami öröm.
Egyhangú a munkád? Fárasztja figyelmed? Munkaasztalod körül társak, ügyfelek? Hogy az
öröm jelen legyen, elég a tisztaság, a rend, egyetlen szál élı virág. Cserépben növény. Milyen
egyszerő! Lám, mily könnyen lehet örömet teremteni.

A munkád
Legtöbbször teher. Nélkülözni mégsem tudod.
Belsı kényszer visz rá. Ember vagy. Munkára születtél.
Dolgozol. Nem csupán a bérért. Dolgozni - igényed,
hogy a munkában kifejezd magad.
Utcát seperni, őrhajót vezetni: munka. Munka
egy országot kormányozni vagy leveleket iktatni. A
munka világot formál. Alakít. Változtat. Közben
munkád által változol magad is.
A munka lehetıség, hogy önmagaddá nıj. Az légy, aki vagy és akivé lenned kell.
Általános tapasztalat, hogy az emberek között manapság ritka a személyiség. A felületesen
végzett munkában a jellem nem tud kikristályosodni.
Te mit akarsz?
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Van, amibıl él az ember, és van, amiért él. Örülj, ha munkád éppen az, amiért élsz. Ha
pénzért dolgozol csupán, tedd naponta, amiért élsz. A pénzért végzett munkában is van, biztos van,
ami érdekel, amely egy szállal a célhoz vezet. Azt tedd élvezettel! Ha teszed, meglesz a napi
örömed.
A munka segítette az embert emberré válni. A munka által válhatsz teljes értékő jellemmé.
A jól végzett munka épít. A rosszul végzett zülleszt.
Naponta dolgozol. Ha jól végzed munkád, az naponta nemcsak pénzt, verejtéket, hanem
örömet is jelent neked.
(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl)

(Szerkesztette: Ábrahám Judit)

Petıfi Sándor:

A magyar nemzet
Oh ne mondjátok nekem, hogy
Hajnallik hazánk felett !
Látom én: az ı számára szı a sors
szemfödelet.
S kérni Istent nem merem, hogy
Nemzetem gyógyítsa fel,
Mert e nemzet, elhiggyétek,
Életet nem érdemel.

Voltak egyesek közöttünk!
Tiszta, hő, nagy szellemek,
Akik mindent, amit tettek,
A hazáért tettenek.
Hány volt köztök, kiket a hon,
Maga a hon veszte el !
És az ily hálátlan nemzet
Életet nem érdemel

Figyelemmel átforgattam
A történet lapjait,
S fontolóra vette lelkem,
Amit e hon végbevitt.
S mit találtam ott fölírva
Századok bötőivel ?
Azt találtam, hogy e nemzet
Életet nem érdemel.

Más hazában híven ırzik
Mindazt, ami nemzeti ;
İsi kincsét a magyar nép
Megveti, és elveti,
A magyar magyarnak lenni
Elfeled vagy szégyenel És az ily elkorcsult nemzet
Életet nem érdemel...

Jóra termett nép honában
Egy a szív, az akarat,
A közérdek mellett minden
Külön érdek elmarad.
Itten oltárt minden ember
Ön bálványáért emel És az ilyen önzı nemzet
Életet nem érdemel.

Oh de mért elısorolnom,
E szegény hon vétkeit ?
Lesz- e sors, oh lesz- e Isten,
Aki minket megsegít ?
A nagy Isten szent kegyébıl
Jı - e megváltási jel ?
Lesz- e még e nemzet olyan,
Hogy halált nem érdemel ?
Pest, 1845. január
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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:
kedden, csütörtökön és szombaton van
szentmise ESTE 17 ÓRAKOR. A hét többi napján
közös imádkozásra jövünk össze a templomban.
Március 4-én és 5-én folytatódnak, és
befejezıdnek a házszentelések a faluban. Március
6-án – szerdán – megyünk a tanyán elmaradt
házakhoz és a faluban azokhoz, akik a pótházszentelést kérték.
Akik kimaradtak még kérhetik a pótlást a plébános mobil számán
vagy a laczkoist@freemail.hu email címen.
Március 4-én és az azt követı két vasárnapon
LELKIGYAKORLAT lesz templomunkban. A szentmisék alatt – a
szentbeszéd idejét kivéve – végig lesz gyóntatás.
Péntekenként 17 órai kezdettel keresztutat végzünk a
templomban. 9-én a hittanosok, 23-án a családok keresztútja
lesz.

Köszönjük a kedves hívek adományait, amelyeket a
házszentelések alatt adtak össze a templom elektromos
hálózatának felújítására és festésére.
A templom elektromos felújítása április 16. és június 10.
között lesz. Ez idı alatti a szentmisék helyszínének szervezése
még folyamatban van.
Június 10-én lesz falunk és templomunk búcsúja.
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
ELSİÁLDOZÁSHOZ vagy BÉRMÁLÁSHOZ engedni, akik
rendszeresen részt vesznek a vasárnapi szentmiséken.
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E

lgondolkodtató!!!

Egy filozófiaprofesszor az elıadását úgy kezdte, hogy fogott egy konzervüveget és
feltöltötte kb. 5 cm átmérıjő kövekkel.
Rákérdezett, hogy tele van-e az üveg.
- Igen - volt a válasz.
Ezután elıvett egy dobozt, tele apró kavicsokkal, és elkezdte beleszórni azokat az üvegbe.
Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, megint megállapították, hogy az üveg
tele van. A professzor ezután elıvett egy dobozt homokkal, és azt kezdte beletölteni az üvegbe. A
homok természetesen minden kis rést kitöltött.
És most, mondta a professzor, vegyétek észre, hogy ez a ti életetek. A kövek a fontos
dolgok (a családod, a partnered, az egészséged, a gyerekeid). Ha minden mást elveszítenél, az
életed akkor is teljes maradna. A kavicsok, azok a dolgok, amelyek még számítanak; mint a
munkád, a házad, az autód. A homok az összes többi, az apróságok. Ha a homokot töltöd be
elıször, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyanez történik az életeddel, ha minden
idıdet és energiádat az apróságokra fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amik igazán
fontosak a boldogságod érdekében. Játssz a gyerekeiddel; szakíts idıt orvosi ellenırzésre; vidd el a
párodat táncolni. Dolgozni, takarítani, vendégeket hívni mindig lesz idıd. Ezért elıször a kövekre
figyelj, azokra a dolgokra, amik igazán számítanak. A többi csak homok.

Ne várj mosolyra azért, hogy kedves légy...
Ne várd el a szerelmet, szerelem nélkül.
Ne várj a magányra, csak azért, hogy megtudd barátod igazi értékét.
Ne várj a legjobb állásra, hogy elkezdj dolgozni.
Ne várd, hogy legyen sok, csak azért hogy egy kicsit is megossz.
Ne várd a fájdalmat azért, hogy higgy a szenvedıknek.
Ne várj arra, hogy legyen idıd, azért, hogy meg tudd osztani.
Ne várj más fájdalmára, csak azért hogy bocsánatot kérhess...
… illetve, hogy helyretedd hibáidat.

NE VÁRJ... MERT SOHA NEM TUDHATOD MI, MEDDIG FOG TARTANI.
(Börcsök Andrea)
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Juci ünnepi receptjei
„Vitamindús narancsos receptek”

Narancsos céklasaláta:
Hozzávalók:







675g párolt, vagy fızött cékla meghámozva
1 narancs, meghámozva és cikkekre szeletelve
2 evıkanál narancslé
1 evıkanál cukor
1 teáskanál fahéj
só és ırölt bors, ízlés szerint

Elkészítés:
A megfıtt céklát szeleteld bel és öntsd össze a
narancsszeletekkel egy erre alkalmas edényben, vagy tálcán. Keverd el a narancslében a cukrot,
hogy feloldódjon és add hozzá a fahéjat. Az így elkészült édes dresszinggel locsold meg a cékla és
narancs szeleteket, majd tedd be a hőtıbe. A tálalás elıtt a salátának minimum egy órát kell a
hőtıben állnia, hogy az ízek összeérjenek.

Narancsos sertéskaraj:
Hozzávalók:










4 sertéskaraj
2 közepes mérető narancs
3 újhagyma
1 evıkanál vaj vagy margarin
1 evıkanál olaj
1/8 l tyúkhúsalaplé
2 evıkanál ketchup
só
fekete bors

Elkészítés:
A karaj felesleges zsíros részét levágjuk. Nagyobb serpenyıben a vajat és az olajat
felforrósítjuk. A húsdarabokat sóval és borssal ízesítjük, és egy oldalon 4 percig sütjük. Közben 1
narancs héját finomra reszeljük és félrerakjuk. Mindkét narancsot úgy hámozzuk meg, hogy a
belsı, fehér hártya is lekerüljön róla. A narancs húsát keresztben karikára vágjuk, a magokat
közben óvatosan eltávolítjuk. A karajt megfordítjuk és 3 percig tovább sütjük, amíg a húsba
beleszúrva tiszta lé nem buggyan ki belıle. Közben az újhagymákat megtisztítjuk, megmossuk, és
durvára vágjuk. A tyúkhúsalaplét és a ketchupot csészében elkeverjük. A kész karajokat tálra
tesszük át, majd lefedve melegen hagyjuk. Ekkor a hagymát a serpenyıben kb. 2 percig pároljuk,
amíg össze nem esik. A leveskeveréket hozzáöntjük, majd állandó keverés mellett felforraljuk. A
narancskarikákat és a hús sütés közben keletkezett levét beleöntjük a szószba. Tetszés szerint sóval
és borssal ízesítjük. A szósszal leöntjük a hússzeleteket, majd megszórjuk a reszelt narancshéjjal.
Azonnal tálaljuk.
(Összeállította: Szőcs Judit)

Jó étvágyat!
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Kalendárium
Március 8.

ISTENES SZENT JÁNOS

Montemor-o-novo (Portugália), 1495. március 8. +Granada, 1550. március 8.
Ciudad János egyszerő, vallásos szülık fiaként Portugáliában született 1495. március 8-án.
Amikor nyolc éves lett, szülei szállást adtak egy papnak, aki Madridba igyekezett és lelkesedéssel
beszélt a spanyolok vallásos életérıl. A fiú kipirult arccal hallgatta, s amikor a pap eltávozott,
megszökött otthonról: Madridba akart menni. Miután három héten át eredménytelenül kutattak
utána, édesanyja belehalt bánatába. Felesége halála után az apa belépett testvérnek a
ferencesekhez. İ sem látta fiát soha többé.
János, mintegy hatvan mérföldnyire gyalogolt, akkorra teljesen kimerült. Egy kis spanyol
város, Oropesa pásztorainak vezetıje irgalomból házába fogadta. A juhokat kellett ıriznie, ennek
fejében pedig olyan nevelésben részesült, amelyet szüleinél aligha kapott volna meg. Megtanult
írni, olvasni, számolni, és a gazdálkodásban is kiképezték. Derék fiatalemberré lett, és gazdája
minden évben fontosabb feladatokat bízott rá, végül már az egész birtokot ı vezette egyedül. A
gazda végleg a családjához akarta kötni értékes emberét, és elhatározta, hogy lányát feleségül adja
hozzá.
Úgy látszik, János addig boldog volt Oropesában, de most azt gondolta, hogy a házasság
nem neki való. Elıször gondolkodási idıt kért, aztán elutasította az ajánlatot. Mikor pedig gazdája
erıltette a dolgot, elszökött.
Katonának állt és a francia-spanyol háborúban szolgált. A katonáskodás közben viszont
elfelejtkezett az imádságról, és egyre mélyebbre süllyedt. Csak egy lelki megrázkódtatás térítette
ismét jó útra: leesett a lováról, és elvesztette eszméletét. Amikor magához tért, ellenséges területen
találta magát. A Szőzanyához fohászkodott, és épségben visszajutott a spanyol táborba.
De ott még rosszabbul járt: megbízták, hogy ırizze a zsákmányt, amit minden ébersége
ellenére elloptak. İt gyanúsították a tett elkövetésével, és halálra ítélték. Föl akarták akasztani, de
egy magas rangú tiszt visszaadta az életét azzal a föltétellel, hogy minél elıbb tőnjön el a
hadseregbıl.
Most visszatért Oropesába, régi gazdájához, aki örömmel fogadta ugyan, de ismét
házassági terveivel szorongatta. Erre harmadszor is a szökést választotta. Beállt abba a hadseregbe,
amely Bécsnél harcolt a törökök ellen, és a hadjárat befejezése után becsületben bocsátották el.
János elzarándokolt Compostellába, és ott megvilágosításért imádkozott, hogy milyen útra
lépjen a jövıben, de kérdésére nem kapott választ. Visszatért szülıhelyére, s megtudta, hogy szülei
már meghaltak.
Egy nap aztán az a gondolata támadt, Afrikába megy, hogy ott segítségére legyen a fogoly
keresztényeknek, és talán dicsıséges vértanúságot is szenvedjen. Elszegıdött egy gróf családjához,
aki Ceutába ment számőzetésbe. Ott megismerkedett egy ferences atyával, aki megmondta neki,
hogy a vértanúság utáni szomjúhozásában még sok az önszeretet, valami szerényebbre törekedjék.
Így hát János visszatért Gibraltárba, és szentképeket árusított. Hamarosan egy kis boltot is tudott
vásárolni magának Granadában.
Egy napon Avilai János, a híres hitszónok érkezett a városba. A szentélető férfi szavai
mélységesen megragadták Jánost. Elajándékozta minden áruját, és bezárta a boltját. Mivel igen
különösen viselkedett, kiabálva és a mellét verve szaladgált az utcákon, bolondok házába csukták,
hogy észre térítsék.
Avilai János meghallotta, mi lett prédikációjának következménye. Meglátogatta az
„ırültet”, aki ıreinek nagy csodálkozására azonnal megnyugodott. Avilai pedig megmagyarázta
Jánosnak, hogy éppen elég ideig őzte különc bőnbánati gyakorlatait, kezdjen most már
olyasvalamibe, ami másoknak is hasznos.
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Negyvenkét éves volt akkor. Már birtokában volt a nagy hivatáshoz szükséges belsı
érettségnek, és egy zarándoklat alkalmával világos lett elıtte Isten hívása: a rászoruló szegény
betegeken kell segítenie. Fölkereste Avilai Jánost, aki megerısítette ıt küldetésében, és irányt
adott lelki életének.
Kemény munkába vágott ekkor: éjszaka fát győjtött az erdıben, s nappal eladta. Árából
élelmet és orvosságot vásárolt a vagyontalan betegeknek. Ez az üzlet is fölvirágzott, és János
hamarosan olyan helyzetbe került, hogy házat bérelhetett. Oda hordta betegeit, és önfeláldozóan
ápolta ıket.
Minden este kilenc óra tájban elment hazulról a hátán egy puttonnyal, és egy zsinóron két
tálat lógatva a vállán hangosan ezt kiáltozta: „Ki akar jót tenni magának? Az Isten szerelméért,
tegyetek magatoknak is valami jót, testvéreim!” Kezdetben nem sok győlt össze, de hamarosan
ismerték már az oly jóságosnak és szent életőnek látszó embert. Az adományok egyre
gazdagabbak lettek, és gyakran alaposan megrakodva tért haza, nemegyszer egy szegény beteg
kíséretében, akit valahol fölszedett.
Szentségének híre elterjedt, és nemsokára már nem kellett kéregetnie; az emberek
odahozták neki a szükséges dolgokat, és a granadai érsek is erıteljesen támogatta, úgyhogy egy
nagyobb házat tudott bérelni.
Tuy püspöke, aki nagyra becsülte ıt, jóváhagyta az „Istenes János” nevet, amelyet az
emberek adtak neki. Készíttetett számára egy köntöst is, hogy megismerjék róla, és meghagyta,
hogy segítıtársai is olyat viseljenek.
Egyre több ifjú ember jött, hogy János vezetése alá rendelje magát; csak alapos vizsgálat
után vette föl ıket. A mő szemmel láthatóan Isten áldását élvezte. Hamarosan egy második
kórházat kellett építenie, és ez Jánost adósságba verte. Az érsek tanácsára Valladolidba ment az
udvarhoz, hogy támogatást kérjen, amit meg is kapott. Rövidesen azonban Valladolidban is éppen
olyan sok szegény jött hozzá, mint Granadában. Kísérıtársa figyelmeztette, hogy az adományt
eredeti céljára fordítsa, mármint Granada számára, de János nem volt képes egyetlen szegényt sem
elutasítani. „Testvéreim -- válaszolta --, akár itt, akár Granadában adunk, mindig az Úrnak adunk,
mert ı van mindenhol és minden szegényben.” Végül is udvari jótevıi további készpénz helyett
váltókat adtak neki, amelyeket csak Granadában lehetett beváltani. Így ki tudta egyenlíteni
adósságait.
A betegek szolgálatában, megfeszített munkában eltöltött 13 év meglehetısen felırölte
erejét. A valladolidi utazás fáradalmait alig tudta kiheverni. És akkor egy nap azt hallotta, hogy
kiáradt a Xenil folyó, és rengeteg fát sodort a partra. Az alkalmat nem akarta elmulasztani, hogy
szegényein segíthessen. Fagyőjtés közben egy fiatalember a vízbe esett, és az áradat elsodorta.
Megmentésére János a folyóba ugrott, de nem tudta kihozni. Teljesen kimerülve ért partra. Olyan
testi és lelki megrázkódtatás érte, amelybıl a legyengült férfi már nem tudott fölépülni. Érezte
halálának közeledtét, ezért elrendezte kórházának ügyeit.
Egy gazdag jótevıje engedélyt szerzett az érsektıl, hogy házába vihesse, és gondos
ápolásban részesítette, de a véget már nem tudta föltartóztatni. Miután az érsek föladta neki a
betegek szentségét, Istenes János meghalt ötvenötödik születésnapján.
Mőve egyre jobban elterjedt, végül harminchat évvel a szent halála után V. Sixtus pápa
kánonilag is megerısítette a közösséget Irgalmas testvérek néven. A rend az egész világon
elterjedt, 1980-ban 189 rendházban 1755 szerzetes tevékenykedett.
Istenes Jánost 1690-ben avatták szentté. XIII. Leó pápa a katolikus kórházak védıszentjévé
tette, s nevét belefoglalta a haldoklók egyházi imájába.
Ünnepét 1714-ben vették föl a római naptárba, március 8-ra.
(Összeállította: Kiss Gábor)
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Elmélkedés a rózsafüzér titkaihoz
világosság olvasó

1. aki a Jordán vizében
megkeresztelkedett
„A Szentlélek leszállt rá látható
alakban, galambként.

Szózat is

hallatszott az égbıl: „Te vagy az én
szeretett

Fiam,

benned

telik

kedvem.”” (Lk 3, 22)

Jézus

nyilvános

mőködése kezdete elıtt a bőnösökkel szolidaritást vállalva megmerül a folyó
vizében, amikor megnyílik az ég és az Atya szózata szeretett Fiának nyilvánítja ıt,
miközben a Szentlélek száll le rá. – Jézust kíséri minden újszülött gyermek, akit
szülei, keresztszülei elvezetnek a keresztelıkúthoz; felnıttek sokasága, akiknek
sajnos a szülei sem voltak már megkeresztelve, de akiket megérintett a kegyelem, és
öntudattal, büszkén lépdelnek elıre, hogy a katekumenátus útján eljussanak a
beavató szentségekig. Mindnyájukra gondolunk, amikor Jézust látjuk a Jordán
vizében megkeresztelkedni: ı erısítse meg az életünket, hitünket, reményünket, ı
adjon világosságot értelmükbe, és ırizze meg ıket a kísértés, a bőn, a pusztulás
minden árnyékától!
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y

A székely bácsi összeveszik az asszonnyal. Dühösen kimegy a házból
és becsapja az ajtót. 10 év múlva jön csak vissza.
Kérdi az asszony:
- Hol voltál?
Mire a székely:
- Kimentem levegõzni.

y
Egy gépészmérnök harminc évig dolgozott egy nagyvállalatnál.
Mindenki elismerte tehetségét, ha egy gép elromlott, ı mindig tudta, hogy
kell megjavítani. Nem sokkal nyugdíjba vonulása után felkeresték a cégtıl,
mert egy nagyon drága gép leállt, és senki nem értett hozzá. A nyugdíjas
mérnök szívesen vállalkozott a javításra. Átnézte a berendezést, majd
bejelölt rajta egy helyet, ahol egy pici csavart ki kellett cserélni. A csere
megtörtént, a gép jobb lett, mint új korában.
A mérnök benyújtotta a cégnek a számlát 20.001 dollárról,
részletezve:
csavar - 1 dollár;
a tudás, hogy hova tegyék - 20.000 dollár.

y
Az őÔrmester kiküldi a cigány újoncot az épületbôl, hogy
nézze meg, megjött-e a tábornok. A cigány kimegy, visszajön és
jelenti, hogy senkit sem látott. Kis idô múlva újra kiküldi az
ôrmester, hogy nézze meg, megérkezett-e már a tábornok. A cigány
kimegy, lát egy embert közeledni:
- Hé, haver! Nem te vagy a tábornok?
- De, én. - feleli az döbbenten.
- Hát, pajtás, nem szeretnék a bôrödben lenni! Az ôrmester úr
már kétszer is keresett.

y
Az ifjú házaspár elsı ebédjénél a feleség így szól:
- Drágám, mondanom kell neked valamit. Én csak palacsintát és
császármorzsát tudok készíteni.
- És ez most melyik?
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Rejtvény!!!
Válogasd külön az alábbi szavakat, és rakj ki belıle két
értelmes szentírási gondolatot!

FOKÁN

ADD

A SZEGÉNYEKNEK

KÖNNYEBB

ORSZÁGÁBA

MINT

EL

LESZ

A MENNYBE

AMID

A TEVÉNEK

ÁTMENNI

A GAZDAGNAK

A TŐ

KINCSED

VAN

AKKOR

BEMENNI

S ADD

ISTEN

A rejtvényre adott megfejtéseiket március 25-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek”
perselybe vagy Interneten. Elızı rejtvényünkre helyes megfejtést sajnos
senki sem küldött.
A februári rejtvényünk megfejtése:

„A keresztfa az üdvösségnek biztos reménye.”
CSODATÉVİ
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Szőcs Judit
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert
Lektorálta: Laczkó István plébános
E-mail: csodatevo@citromail.hu
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