
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

      
 

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

IV. évf.5. szám (43)  2007. Április 

 

Keresztfa alatt 
 

Szenvedı Krisztusom, Te erıs, Te bátor, Te, aki nem 

féltél a kínhaláltól, sem a fájdalomtól, amik tested érték, 

pedig a tövisek homlokod tépték. Téged ostorral véresre 

vertek, a végén keresztre szegeztek; Könyörülj meg rajtam, 

bánatkönnyem fakad, irgalmadért imádkozom a feszületed 

alatt. Nem bírom el Uram a töviskoronádat, a korbácsütések, 

jaj de nagyon fájnak! Hitvány, gyáva a testem; hogy vigyem a 

keresztet, hiszen olyan nehéz, hogy a vállam reszket. 

Téged elkísért az Édesanyád könnye, nekem senkim 

sincsen, aki velem jönne, nekem senkim sincsen, aki 

mellettem állna, olyan árva vagyok, olyan nagyon árva! Egyedül 

csak Te vagy, akiben remélek, ne hagyd, hogy elvesszek, 

könyörögve kérlek! Ne hagyd, hogy gyötrıdjem, hogy az élet 

fájjon, váltsd meg az életem, váltsd meg a halálom! Bocsásd 

meg a bőnöm, Te tudod, Te látod, ellenségeimnek én is 

megbocsátok. Múljék el a bánat, ne gondoljak másra, csak az 

eljövendı szent feltámadásra. 

Ámen 
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Szentek és ünnepeink 
 

 
 
 

1. Vasárnap Virágvasárnap 
Szent Hugó 

2. Hétfı Paolai Szent Ferenc 

3. Kedd Szent Richárd 

4. Szerda Szevillai Szent Izidor 

5. Csütörtök Nagycsütörtök 
Szent Vince 

6. Péntek Nagypéntek 
Szent Vilmos 

7. Szombat Nagyszombat 
De la Salle Szent János 

8. Vasárnap Húsvét vasárnapja 
Szent Dénes 

9. Hétfı Húsvéthétfı 
Szent Valér 

10. Kedd Szent Ezekiel 

11. Szerda Szent Szaniszló 

12. Csütörtök Szent I.Gyula 

13. Péntek Szent Hermina 

14. Szombat Szent Tibor 

15. Vasárnap Húsvét 2. vasárnapja 
Szent Anasztázia 

16. Hétfı Szent Bernadett 

17. Kedd Szent Izidor 

18. Szerda Szent Apollónius vértanú  

19. Csütörtök Szent Emma 

20. Péntek  

21. Szombat Szent Anzelm 

22. Vasárnap Húsvét 3. vasárnapja 
Szent Noémi 

23. Hétfı Szent Adalbert 

24. Kedd Szent György 

25. Szerda Szent Márk evangélista 

26. Csütörtök Szent Ervin 

27. Péntek Szent Marianna 

28. Szombat Chanel Szent Péter 

29. Vasárnap Húsvét 4. vasárnapja 
Sziénai Szent Katalin 

30. Hétfı Szent V. Piusz pápa 
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A harag 

 

Hirtelen önti el az embert. Elıtte feszültség. Aztán kitör. Mennydörgés. Vihar. Rosszabb, ha 

fojtva marad. Összegyülemlik, fojtogat. Ölni képes. 

A harag. Gyöngít. Érzelmeid feldúlja. Torzítja arcodat. Lelked nyugtalanságban háborog. 

Tested kezdi ki. Gyomorban, szívben, idegeidben. 

Haragod jégverés lehet mások szívén. Ostorcsapás az 

arcokon. Tudom, nem mindig tehetsz róla. Kitör belıled. 

Magad is szégyelled. Rájössz hamar, hogy kár volt. Minek? 

Semmi nem változott. Te lettél rútabb, nyugtalan. A másik 

megkeményedett. 

A harag szakadékot robbant ember s ember között. Az 

irgalom és megbocsátás hídját pedig nehéz felépíteni. 

Nagyon isteni tulajdonság. 

A harag mondja, nekem van igazam! Ha igen, mire mégy vele? Még a háborúkat is a „mi 

igazságunk” váltja ki. A háború harag. Meg nem fékezett indulat. És az eredmény? Halottak, 

nyomorultak, romok és tönkrement sorsok. Szíved háborúja sem terem életet. 

Vihar után szivárvány. Háború után a béke jön. Haragod szelídség váltsa fel. A szelídség miatt 

kellett a haragról szólanom. A szelídség öröm. Ha naponta robban haragod, naponta - ha kell óránként 

- a szelídség töltsön el. A szelídség erı, a szelídség szeretet önmagunk és a másik iránt. A szelídség 

jutalma pedig öröm. 

 

 

A te örömöd 

 

Ismerd meg magadat! - szólít fel az ısi bölcsesség. Az önismeret a belsı egyensúly alapja. 

Önismeret nélkül a magunk életét, a sajátosan magunkét, 

képtelenek vagyunk megélni. Az önismeret keretében 

meg kell ismernünk saját örömképességünket és 

örömigényünket. Ha megismerjük, milyen örömök után 

van igényünk, milyen örömöket tudunk megélni, akkor, 

akkor találjuk meg igazán a saját örömünket. 

Olvastál most sok örömrıl, az öröm sok-sok 

forrásáról. Látod, minden lehet öröm. De tudnod kell, nem lehet minden öröm mindenki öröme. 
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Találd meg a saját, neked való örömöket. Azt keresd, azt találd meg. Mindennap, mert az élet tele 

örömmel. Csak szív kell hozzá, csak érzékenység az örömre. 

Ha könyv az örömed, naponta olvass. Ha virág az örömed, illatozzék körülötted. Ha egy dal, 

énekelj. Ha csöndre van szükséged, vonulj el. A magad örömét éld! 

Sokan a hirdetések csábítására utazgatnak, holott az otthon kertjében találnák meg örömüket. 

Sokan, mert divat, telket vásárolnak s közben csak munkát és verejtéket találnak ott. 

Te merd a magad örömét élni. A legnagyobb örömök egyike, ha tudod, mi a te örömed? Győjtsd 

össze. Szívedben folytasd ezt a könyvet. Tovább csak te írhatod. A magad örömét csak te élheted meg 

úgy, hogy érezd: élni szép, élni érdemes, élni öröm! 

 

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

Dsida Jenı 

Egyszerû vers a kegyelemrôlEgyszerû vers a kegyelemrôlEgyszerû vers a kegyelemrôlEgyszerû vers a kegyelemrôl 

 

Csodákat próbáltam:  

arannyal, ezüsttel  

hívtam a népeket,  

jöjjenek énhozzám!  

Hiába, hiába,  

az arany nem kellett,  

az ezüst nem kellett,  

nem jöttek énhozzám.  

 

Elmondtam naponta  

tíz hegyi beszédet,  

gyönyörő szavakat,  

igézı szavakat,  

hiába, hiába:  

egy fül sem fülelte,  

egy szív sem szívelte  

a hegyi beszédet.  

 

 

Tüzet is akartam  

rakni az erdıben:  

nyulacska ne fázzék,  

ızike ne fázzék, –  

hiába, hiába!  

Gyújtófám kilobbant  

és a tőz nem akart  

gyúlni az erdıben.  

 

…S egyszer csak maguktól  

győlnek az emberek,  

együgyő szavamtól  

sírásra fakadnak,  

ránéznem alig kell  

s a tőz is felszökken, –  

az Úr áll mögöttem.  

 

(1934) 
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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 hét többi napján közös imádkozásra 
jövünk össze a templomban. 

Húsvét vasárnapjától az esti 
szentmisék este 7 órakor lesznek. 

A templom elektromos felújítása csúszik 1-2 hetet. A 
templom felújítás idején a szentmisék a plébánia épületben vagy jó 
idı esetén a templomkertben lesznek. 

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. 

A feltámad Krisztus 
szeretetétôl megáldott 

Húsvétot 
kívánunk, minden kedves 

olvasónknak. 
 

SzerkesztSzerkesztSzerkesztSzerkesztôôôôségségségség    
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lgondolkodtató!!!    
 
 
 
 

Két barát ment a sivatagban. 

Kirándulásuk alkalmával összevesztek, és az egyik barát képentörölte a 

másikat, aki megsértıdött, anélkül hogy szólt volna bármit is beleírta a  

homokba: 

"Ma a legjobb barátom lekevert egyet!" 

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

megfürödnek. Az a barát, aki kapott egy pofont, fuldoklani kezdett, de a másik 

kimentette. 

Magához térvén, kıbe véste: 

"Ma a legjobb barátom megmentette az életemet!" 

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

megkérdezte: 

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

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

szele eltörölje a szavakat. 

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

TANULD MEG SÉRELMEIDET HOMOKBA ÍRNI, 

A JÓSZERENCSÉDET PEDIG KİBE VÉSNI!!! 

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

pillanat mőve. Megszeretni egy nap elég, de az illetı elfelejtéséhez már lehet, 

hogy kevés egy élet. 

 (Ábrahám Judit) 

E 
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„Húsvéti receptek” 

Túrós-mazsolás kalács 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
 

A hozzávalókat 
összegyúrjuk a mazsola 
kivételével, vagy dagasztógépben 20 perc alatt megdagasztjuk, kétszeresére kelesztjük. Ha kész, 
belegyúrjuk a mazsolát, 3 részre osztjuk a tésztát, egyforma rudakat sodrunk belõle. A töltelék 
hozzávalóit összekeverjük. Az egyik rudat nyújtófával egy kicsit kinyújtjuk, és a töltelék 1/3-át 
beletöltjük a közepébe, a tészta széleit ráhajtjuk a töltelékre, és egy kicsit megsodorjuk. 
Elvégezzük a mőveletet a másik két rúddal is, utána fonással összefonjuk õket, koszorút képezzünk 
belõle. Sütıpapírral kibélelt tepsibe téve, még 15 percet kelesztjük, utána tejjel megkenjük. 
Elımelegített sütıben, 180 fokon kb. 35-40 perc alatt szép pirosra sütjük. Nagyon finom, húsvéti 
finomság. 

 

Ananászos sonka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
A sonkát felszeleteljük, a szeleteket vajjal kikent tőzálló tálba vagy tepsiben 

(készíthetjük adagonként is) egymás mellé rakjuk. Az étkezési keményítıt és a tejszínt 
simára keverjük, majd serpenyıbe öntjük. Hozzáadunk 100 ml ananászlevet, (konzerv-
levét) megfőszerezzük, és folyamatosan kevergetve felforraljuk. Sőrőre fızzük, a tőzrıl 
levéve hozzákeverjük az ecetes tormát, beletesszük az ananászdarabokat, picit hagyjuk 
hőlni, hozzáadjuk a tojást, és jól összekeverjük. Az így elkészített ragut rákenjük a 
sonkaszeletekre, meghintjük reszelt sajttal, és az elımelegített sütıben addig sütjük, amíg a 
teteje szép piros nem lesz. (Összeállította: Szőcs Judit) 

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

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  3 dl tej 
� 50 dkg liszt 
� 5 ek cukor 
� 2,5 dkg élesztõ 
� 5 dkg Ráma 
� 1 db citrom reszelt héja 
� 10 dkg mazsola 
� 1/2 kk só 
� a kenéshez tej 

Töltelék:  50 dkg túró 
� 1 db citrom reszelt héja 
� 5-10 dkg porcukor 
� 2 cs vaníliás cukor 
� 2 db tojássárga 

Hozzávalók:  
� 4 személyre: 500 g fıtt sonka 
� 1 doboz darabolt ananász 
� 40 g vaj 
� 200 ml tejszín 
� 1 pupos ek. étkezési keményítı 
� 1 ek. ecetes torma 
� só, ırölt bors 
� 100 g reszelt sajt 
� 1 db tojás 

 



Csodatévı  2007. április 
 

� 
              8               

 
 
 

Április 18. SZENT SZENT SZENT SZENT APOLLONIUS vértanúAPOLLONIUS vértanúAPOLLONIUS vértanúAPOLLONIUS vértanú    
 

Bár Jézus szavai szerint a gazdagoknak nehezebb bejutniok a mennyek országába, mint a 
szegényeknek, követése mégsem volt soha a szegény emberek kiváltsága. Már az Evangélium is 
értesít az elıkelı Nikodémusról és a gazdag arimateai Józsefrıl, akik nem teljes nyilvánossággal 
ugyan, de követték Jézus tanítását. Amikor aztán késıbb az Úr tanítványai csaknem az egész 
„földkerekséget”, Kelet és Nyugat akkor lakott országait keresztül-kasul bejárták és térítették, a 
felsı társadalmi réteg egyes tagjai lassanként csatlakoztak, és beléptek a „testvérek” közösségébe, 
ahogy a keresztények nevezték magukat. 

Ezeknek az elıkelı megtérteknek egyike volt Apollonius, a tekintélyes római arisztokrata. 
Megtérését vélhetıen Szent Jusztinnak köszönheti, akit vértanúként is követett. Cézáreai 
Euszébiosz (+339) tanúsága szerint Apollonius „nagy tekintélyben állott a hívek elıtt kitőnı 
neveltetése és filozófiai képzettsége miatt”. Egy napon egy rabszolga feljelentette, mint 
keresztényt, és Perennis prétoriánus prefektus, a fiatalkorú Commodus császár képviselıje elé 
vitték, hogy felelısségre vonják. 

Az akkori vezetı római körök növekvı romlottságával magyarázható, hogy a személyében 
egyáltalán nem keresztényellenes Commodus kormányzása alatt bőnvádi eljárás indulhatott egy 
római patrícius ellen keresztény hitvallása miatt. 

Perennis, aki tehetséges, de gátlástalan férfi volt, a kortárs történészek tanúsága szerint a 
római állam egyes alattvalóit pusztán gazdagságuk miatt is bőnösként maga elé állíttatta, és 
elítélte, hogy kivégzésük után vagyonukat megkaparinthassa; ezáltal a leggazdagabbak közé 
tartozhatott. Apolloniusnak a bírósági eljárás során részletesen tisztáznia kellett magát Perennis 
elıtt, úgyhogy az volt az egésznek a látszata, mintha ez a nyereséghajhászó tisztviselı nagyon a 
vádlott ellen fordult volna. A kihallgatás szó szerinti szövege megmaradt. 

Perennis a kihallgatást ezzel a rideg kérdéssel kezdte: „Apollonius, keresztény vagy?” Ez 
így válaszolt: „Igen, keresztény vagyok, és mint ilyen, tisztelem és félem Istent, aki teremtette az 
eget, a földet, a tengert és mindazt, ami bennük van”. Perennis erre így szólt:”Változtasd meg 
elveidet! Kövesd tanácsomat, és esküdj meg kürioszunk (urunk), az autokrator (egyeduralkodó) 
Commodus szerencseistennıjére (Tükhére)!” -- Commodus császár az uralkodó isteni mivoltának 
„dogmájára” támaszkodva, amely nagyon megfelelt hiúságának, más fennhéjázó címek mellett 
felvette a keleti uralkodókultuszban elterjedt küriosz nevet. A görög nevek és a görög nyelv 
akkoriban modernnek számított Rómában. A szerencseistennı, Tükhé vagy Fortuna a Geniushoz 
hasonlóan a régóta tisztelt védıistenségek egyike volt. Egyben megszemélyesítette pártfogoltjának 
sorsát. Minden rómainak késznek kellett lennie, hogy megesküdjön a császár Tükhéjére vagy 
Fortunájára, hogy bebizonyítsa császár iránti hőségét. Úgy látszik, hogy Commodus császár 
különösen kedvelte Fortuna kultuszát; pénzeire verette ıt, az általa választott Fortuna manens 
(maradandó Fortuna) és a Fortuna felix (boldog Fortuna) melléknévvel. 

Apollonius mint keresztény nem bocsátkozhatott ilyen bálványkultuszba. Válaszában 
csatlakozott Perennisnek ahhoz a kívánságához, hogy változtassa meg elveit, szó szerint fordítva: 
változtassa meg gondolkodását vagy forduljon meg. „Aki megfordul, s eközben elfordul Isten igaz, 
jó és csodálatra méltó parancsaitól, jogtalanul, becstelenül és istentelenül jár el; aki pedig úgy 
fordul meg, hogy közben elfordul mindenféle igazságtalanságtól és rosszaságtól, még a rossz 
gondolatoktól is, és menekül a bőn uralma elıl, s egyáltalán nem tér vissza hozzá, az igaz.” 
Apollonius, ezután részletesen megmagyarázta esküje megtagadásának okát, és hangsúlyozta 
készségét, hogy az egyedül igaz Istenre hajlandó megesküdni, hogy tiszteli a császárt és imádkozik 
uralmáért. Perennis azonban megismételte követeléseit, és ezenfelül még azt kívánta: „Áldozz az 
isteneknek és az autokrator Commodus képének!” De Apollonius mosolyogva felelt: „A 
megváltozásra és az esküre vonatkozóan már elıadtam védekezésemet. Arra a felhívásra pedig, 

Kalendárium 
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hogy áldozzak, a következıt válaszolom: vértelen és tiszta áldozatot én is és valamennyien mi 
keresztények bemutatunk, tudniillik a mindenható Istennek (a „Pantokratornak”), az ég és föld s 
minden élılény Kürioszának. Ez az áldozat imádságokból áll, mindenekelıtt Isten képmásaiért, 
azokért, akik Isten rendelése folytán uralkodók lettek itt a földön. Szent és igaz parancsaink szerint 
naponta imádkozunk a mennyben lakó Istenhez e földi világot kormányzó Commodusért. Jól 
tudjuk ugyanis, hogy nem másnak az akaratából gyakorolja uralmát a földön, hanem egyedül a 
láthatatlan Isten végzésébıl, aki -- mint mondják -- áthatja a mindenséget”. 

Apollonius ebben a feleletben a Perennis által használt kifejezésekkel játszott: az autokrator 
és küriosz Commodusszal, akinek képe elé tömjént kellett volna hintenie, szembeállította a 
Pantokratort, a mindenség Kürioszát, és világosan kifejezte, hogy az ember képe elıtt nem szabad 
Istent megilletı tiszteletet tanúsítani, hogy az ember csak képmása Istennek, akiért imádkozhatunk 
és kell is imádkoznunk, az igaz Istennek viszont áldozatot mutathatunk be, és kell is ezt tennünk. A 
naponta bemutatott vértelen és tiszta áldozattal, mely mindenekelıtt imádságokból áll, Apollonius 
az Eucharisztiára gondolt, amelyben Isten emberré lett Igéje a kenyér és bor színe alatt, közössége 
közepette, áldozatul mutatja be magát mennyei Atyjának. Apollonius nyilvánvalóan Athénagorasz 
(+180 után) tanítványa volt, aki 177 körül egy Marcus Aureliusnak címzett, s a keresztények 
védelmében összeállított iratban teljesen hasonlóan fejezi ki magát. 

Perennis nem mutatott megértést az ilyen eszmék iránt, és végül háromnapi gondolkodási 
idıt adott Apolloniusnak. Ennek eltelte után sok szenátor, tanácsos és magasan képzett férfi 
jelenlétében újból elıvezették Apolloniust, ı pedig megismételte azt az elhatározását, hogy kitart 
az Isten félelmében. Perennis viszont egy állami határozatra utalva újból felszólította, hogy 
gondolja meg és nyilvánítsa ki tiszteletét az istenek iránt. Apollonius azonban erre megjegyezte: 
„Isten végzése nem szüntethetı meg emberi döntésekkel”. Minden pogány kultusz 
értelmetlenségének kifejtésével megerısítette: „Prefektus, mi nem tartjuk szerencsétlenségnek, ha 
az igaz Istenért meg kell halnunk. Amik vagyunk, Istenért vagyunk. És készek vagyunk arra, hogy 
mindent elviseljünk inkább, mint hogy rosszul haljunk meg. Mert akár élünk, akár halunk, a 
Kürioszhoz tartozunk.” A prefektus gúnyos megjegyzésére, hogy Apollonius eszerint élvezettel hal 
meg, egyszerően így válaszolt: „Szívesen élek, Perennis; de az élet iránti szeretetbıl nem félek a 
haláltól. Nincs értékesebb az életnél. Ezen azonban az örök életet értem, minden lélek halhatatlan 
életét, azét, aki jól töltötte a jelen életet.” 

Apollonius hiába fáradozott azon, hogy a prefektus számára felfoghatóvá tegye Isten az 
emberré lett és az emberek üdvösségéért megfeszített Fiáról szóló keresztény tanítást; a 
keménynyakú értetlenség láttán megjegyezte: „Mennyire fáj nekem, hogy nincs érzéked a 
kegyelem szépsége iránt! Ó, Perennis, csak a kitárt szív képes felfogni a Küriosz szavát, mint 
ahogy csak a nyitott szem láthatja meg a fényt”. Egy a hallgatók közt jelenlevı cinikus filozófus 
közbekiáltását Apollonius ezzel vágta el: „A balgák szemében az igazság szükségszerően 
esztelenségnek látszik.” Majd utalt arra, hogy mint egykor a próféták és a régi filozófusok, Jézus is 
-- aki az embereket egymás iránti szeretetre és a császár tiszteletére, de egyedül Isten imádására 
tanította -- győlöletes volt azok szemében, akik nem taníthatók. Már Platón tudatában volt minden 
valóban igaz sorsának, amikor azt mondta: „Az igaz embert megkorbácsolják, kínpadra vonják és 
megkötözik, a szemét kiszúrják, és minden szenvedést el kell viselnie, végül pedig keresztre 
feszítik.” Ezután Apollonius így folytatta: „Amint rágalmazó vádlói az ártatlan Szókratészt 
bőnösnek jelentették ki, és felizgatták ellene a népet, úgy ítélte el és kötözte meg néhány 
gátlástalan ember a mi Tanítónkat és Üdvözítınket; valójában ugyanígy tettek már elıfutáraival, a 
prófétákkal is, akik elıre megjövendölték dicsıségét.” Tévedhetetlen bizonyossággal hangsúlyozta 
Apollonius, hogy ettıl a megfeszített Jézustól „tanultuk meg, hogy szépen éljünk, és hogy elıre 
tekintsünk a remélt jövıbeli javakra, ha látszólag értelmetlenül kell szenvednünk”. 

Amikor Perennis végül berekesztette a kihallgatást, Apollonius sajnálkozását fejezte ki, 
amiért nem sikerült védıbeszédével a prefektus szívét megvilágosítania és az egyedül igaz Isten 
tiszteletére indítania. Perennis lefejezésre ítélte Apolloniust. Biztosra vehetjük, hogy a római 
joggyakorlat szerint az ítéletet azonnal végrehajtották. 

(Összeállította: Kiss Gábor) 
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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     

világosság olvasó 

 

 

 

 

 

 

 

2. aki a Kánai menyegzın elıször mutatta ki Isteni hatalmát 
 

A világosság titka az elsı csodajel Kánában, amikor Krisztus – 

áriának, a hívık között az elsınek közbenjárására – borrá változtatta a 

vizet, és ezzel megnyitotta sokak szívét a hit befogadására. – Jézus 

minden házasulandó pár mellé odaáll. Minden esküvın jelen van, 

minden lakodalom örömében osztozik. Azt is tudja, mikor van híján a 

bor, a jókedv, az öröm, a hőség, a szeretet. Ha „azt tesszük, amit İ 

mond” – Anyja szavai szerint –, akkor soha sem veszélyezteti a 

keresztény házasságot és a családot a szétesés, a válás, a keserőség. 

Szők ösvényen járnak, kísértések között élnek, kereszthordozás a 

sorsuk, mégis ki tudnak tartani egymás mellett, meg tudnak újulni a 

szeretetükben. Isten ereje nagyobb minden emberi bölcsességnél; hadd 

higgyenek benne a jegyesek, az új házasok, a megfáradtak, az ezüst- és 

aranylakodalmasok! 

 

Áldjon meg minket szent Atyaúristen, 

Áldjon meg minket kegyes Fiúisten, 

Áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen, 

Háromszemélyő igaz, örök Isten. 
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H 
Egy végvári csata dönt ı ütközete el ıtt az „Imám” bátor kitartásra 

buzdítja a törököket. Beszédét azzal az ígérettel z árja, hogy akik elesnek, 
azok még ma Mohamednél, a nagy prófétánál, a hetedi k mennyországban 
ebédelnek. 

Az egyik katona azonban észreveszi, hogy az „Imám” meglehet ısen 
óvatosan harcol. 

– Hát kegyelmed miért nem jön velünk a mennyei lakomá ra? – 
kérdezte t ıle. 

– Nekem, fiam – válaszolta a pap –, ma éppen böjtöm v an. 
 

H 
Debrecen fôbírájánahoz beüzen egyszer egy koledáló barát, 

hogy csak három szót szeretne váltani vele. Bebocsátották, de 
csak azzal a feltétellel, hogy valóban nem mond többet három 

szónál. A ferences a fôbíró elé állt, s így szólt: 
Bort! Búzát! Szalonnát! 

A bíró mindháromból bôven adott a „szavatartó” barátnak. 
 

H 
Az orvos két óvodás kisfiával sétál. Amikor egy templomhoz érnek, a kisebbik 

megkérdezi: 
– Ez mi? 
– Ez egy templom – világosítja fel bátyja. 
– Mi az a templom? 
– A jó Isten háza. 
Öcsi elcsodálkozik: 
– Hát a jó Isten nem az égben lakik? 
Bátyja hamar megtalálja a helyes választ: 
– Ott lakik, de itt rendel. 

 

H 
Bíróságon: 
– Vádlott! A vád szerint ön ittasan vezetett. Beismeri? 
– De bíró úr, én épp olyan józan voltam, mint most maga. 
– A vádlott beismeri bőnösségét . . . 

Viccek: 



Csodatévı  2007. április 
 

� 
              12               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rejtvényre adott megfejtéseiket április 25-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy 
Interneten. 

Elızı rejtvényünkre sajnos csak egy helyes megfejtés érkezett: Márki IstvánnéMárki IstvánnéMárki IstvánnéMárki Istvánné. 
A márciusi rejtvényünk megfejtése: 

1. „Könnyebb a tevének a tő fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába 
bemenni.” 

2. „Add el mindened, s add a szegényeknek, akkor kincsed lesz a mennybe.” 
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Kétbetősek: 
AT, EK, EL, EZ, ÉL, ÉP, ÉR, ÉT, LE, MA, 

MI, TT, UR, UT 
Hárombetősek: 
ANI, ÁNR, ETM, ÉLE, IGL, KBU, LÁZ, 

NEM, SGE, TEA, TEO, TKE 
Négybetősek: 
EJTİ, GOMB, IGEN, IRAM, IVÁN, JELE, 

LOMB, TRON 
Ötbetősek: 
ATTÓL, ÁRULÓ, DOBTA, EPEKİ, 

IGAZI, IVOTT, LÁTOD, OKOZÓ, SISAK, 
TÉGLA, VOLNA 

Az alábbi szavak és bet őcsoportok hét kivételével elhelyezhet ık az 
ábrában. A kimaradt hét szóból az alábbi történet b efejezése 

állítható össze.  

Egy asszonynak súlyos epegörcsei voltak. Férje 
így vélekedett:  

Isten bizonyára meggyógyítja.  
Azzal fogta a Bibliát, és az asszony feje felett 

tartva hangosan elkezdett felolvasni belıle. Az 
asszonynak egyre nagyobb fájdalmai lettek. Ekkor 
érkezett meg a férj egyik barátja. Hallván, hogy mi a 
helyzet, megkérdezte:  

Te, miért nem adsz az asszonynak egy görcsoldó 
teát?  

Minek, majd Isten meggyógyítja.  
És folytatta a felolvasást. Az asszonynak csak 

nem enyhültek a görcsei. A férj barátja nem bírta 
tovább nézni az asszony kínlódását, és a férj 
tiltakozása ellenére az asszonyba töltötte a görcsoldó 
teát, majd hazament. A férj tovább olvasott. Az 
asszonynak pedig nemsokára elmúltak a fájdalmai. 
Ekkor a férj felhívta a barátját, e szavakkal: 

"A............................................."  
 

Hatbetősek: 
LÁTOTT, NEMZET, ÓRÁKIG, POLGÁR 
Hétbetősek: 
ARANYOS, FORDULT, GÖRCSÖK, 

HÓEMBER, KELLETT 
Nyolcbetősek: 
ALKONYAT, ELBUJTAT, ELMÚLTAK 
Kilencbetősek: 
TELEPEDIK 
Tízbetősek: 
FELESLEGES, SÓHAJTOZIK 

 


