IV. évf.6. szám (44) 2007. Május

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Jöjj Szentlélek Úristen!
Segíts, Uram, hogy legyek:
belsıleg ártatlan; külsıleg egyszerő;
társalgásban szerény; életemben példás.
Légy velem, Uram, hogy ügyeljek:
természetem fékezésére,
a kegyelem ápolására,
parancsaid megtartására,
az üdvösség elnyerésére.
Tanuljam meg Tıled:
mily csekély, ami földi,
mily nagy, ami isteni,
mily rövid, ami ideiglenes,
milyen tartós, ami örökkévaló.
Ámen.
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Szentek és ünnepeink
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Kedd
Szerda
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Péntek
Szombat
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Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
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Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
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Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

28.

Hétfı

29.
30.
31.

Kedd
Szerda
Csütörtök

Szent József, a munkás
Szent Atanáz
Szent Fülöp és Jakab apostolok
Szent Mónika
Szent Irén
Húsvét 5. vasárnapja
Szent Judit
Boldog Gizella
Szent Gergely
Szent Izidor
Szent Ferenc
Szent Pongrác
Húsvét 6. vasárnapja
Szent Szervác
Szent Bonifác
Szent Zsófia
Nepomuki Szent János
Szent Paszkál
I. János pápa
Celesztin pápa
URUNK MENNYBEMENETELE
Sziénai Szent Bernardin
Bobola Szent András
Szent Rita
Boldog Apor Vilmos
Szőz Mária keresztények segítsége
Szent VII. Gergely pápa
Néri Szent Fülöp
PÜNKÖSD
Szent Pelbárt
PÜNKÖSDHÉTFİ
Szent Vilma
Szent Magdolna
Szent Johanna
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ISTEN ÉS AZ ÖRÖM
Eddig nem szóltam Istenrıl. Nem szóltam? Sík Sándor „Bocsásd meg” címő versének szavaival
vallom:
Bocsásd meg énnekem, Uram,
Hogy jobban szerettem nálad
A meggyet, a mézet, a hársfavirágot,
Felhık mesekönyvét,
Apró gyerekek gügyögését,
Fiúk-lányok mosolya lobbanását,
Férfiak írott homlokát,
Kezed játéka mőveit.
Bocsásd meg énnekem, Uram,
Hogy szorgosabban látogattam
A Sixtusi Máriát a názáretinél,
Hogy Tamásnál, Teréznél
Szomjasabban lestem az öreg Aranyt,
Berzsenyi mennydörgését
meg Hamlet töprengéseit,
Hogy a zsoltár orgonaszavát is
Boldog voltam, ha átlophattam
Paraszt magyar szó furulya-dalára…
De mondd meg, Uram:
Behúnyhattam-e szemem elılük,
Mikor belılük Te néztél reám?
Bedughattam-e szavukra fülem,
Amikor Te búgtál bennük
Kimondhatatlan sóhajtásokkal?
…eltöltöttél számtalanszor
Csodálatos poharaidból,
Millió poharaidból…
Hallgattam Istenrıl? - Simone Weil állítja: „Az öröm a valóság érzékelése.” Isten maga a
Valóság. A szív, mely örül, érinti, ízleli az Istent.
„Az öröm nem egyéb, mint „a természeti élet kiegészítése - s aki örömet akar elérni, az a létet
teljessé akarja tenni.” (Hamvas Béla)
Az örömrıl írtam, igaz. Ám minden „gondolatom alján”, mondataim szívében az az emberi
vágy élt és él
hogy teljesebbé legyen életem,
hogy teljesebbé váljék életed
az öröm által.
Isten által.
Áldoztatás. Úrvacsora osztás. Kenyérben s borban rejtızött Isten.
Aki örül: áldozik. Az öröm színeiben rejtızı Istennel találkozik.
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Az evangéliumokban Jézus, az Isten Fia szól és így szól:
„Az Úr lelke rajtam: İ kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek…” (Lk 4,18)
„Örüljetek és ujjongjatok…” (Mt 5,12).
„Örüljetek velem…” (Lk 15,7),
„Ezeket azért mondtam nektek hogy az én örömöm legyen tibennetek és örömötök teljes
legyen” (Jn 15,11).
Istentıl nem idegen az öröm. Isten természete az öröm. Amennyiben szent az Isten, annyiban
boldog az Isten. ,,Sancta Trinitas! Beata Trinitas!”
„Minden öröm a teremtı Isten gyönyörébıl egy-egy szikra, és az ember, aki örül, szívében
megpróbálja tetten érni az örvendezı Istent.” (Belon Gellért)

Öröm önmagamban,
öröm másokban,
öröm térben és idıben
tulajdonképpen
öröm az Istenben.
Örülj velem! - kértem könyvem elején.
Megfogtad a kezem.
Köszönöm.
Már nem ketten vagyunk.
Hárman.
Örüljünk együtt!
(Szerkesztette: Ábrahám Judit)

(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl)

Minden
nagymamának és
édesanyának jó egészséget
és sok boldogságot
kívánunk anyák napja
alkalmából.
Szerkesztõség
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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.
A hét többi napján közös imádkozásra jövünk össze a
templomban.
A vasárnap esti szentmisék este 7 órakor
kezdıdnek.
Május 19-én az elsıáldozók és szülei 17 órától a röszkei
templomban végzik el a szentgyónásukat.
Május 20-án elsıáldozás lesz templomunkban. A szülık fogják az
oltárhoz vezetni gyermekeiket, akik elıször részesülnek az Eukarisztia
szentségében.
Május 26-án a bérmálásra készülık 16 órai kezdettel a szegedszentmihályi templomban elvégezhetik szüleikkel és bérmaszüleikkel a
szentgyónásukat.
Május
28-án,
Pünkösdhétfın
délelıtt
11
órakor,
a
szentmihályteleki templomban Kis-Rigó László püspök atya fogja
kiszolgáltatni a bérmálás szentségét, szentmise keretében.
Június 10-én lesz falunk és templomunk búcsúja.

Hittanverseny!
Május 5-én, szombaton hittanversenyen vettünk részt Domaszék-Zöldfáson.
A találkozó témája: „Árpádházi Szent Erzsébet élete és csodái”, annak apropójából, hogy
most van születésének 800. évfordulója.
A versenyre 4. osztályos tanulókból álló csapattal indultunk. A feladatokat nagyon ügyesen és
sikeresen oldották meg. A végsı értékelésnél sajnos nem kaphattunk dobogós helyezést. Mindenki
nagyon jól érezte magát, és mind fizikailag, mind pedig szellemileg teljes mértékben elfáradt.
Köszönöm azon szülık segítségét és támogatását, akik elengedték gyermeküket és a
középiskolás ballagás sem volt akadály.
Név szerint szeretném megköszönni a segítségét:
Csizmadiáné Ildikónak, aki elhozta autóval a gyerekeket. Ocskó Sebastiannak, aki
ötleteivel és ügyes kezével segített a képzımővészeti alkotás létre jöttében. Vargáné Ábrahám
Ildikónak, aki segített összefogni a gyerekeket.
Kiss Gábor (hitoktató)
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E

lgondolkodtató!!!

Egy gyermek ajándéka örökké tarthat!
Egyszer egy ember megbüntette a lányát, amiért az eltüntette a drága
pénzen vásárolt arany csomagolópapírt. Amirıl az anya nem tudott, az az volt,
hogy a lány hosszú órákat azzal töltött, hogy az aranypapírból kivágjon egy
darabot, amivel az anyja számára készített ajándékot. Egy dobozba
csomagolta be, és tette a fa alá. Amikor szenteste az anyja meglátta az
ajándékot, kibontotta, s látta, hogy a doboz belül üres. Azt mondta a lányának:
- Tudod kislányom, az úgy szokás, hogy ha valakinek ajándékot adunk,
akkor nem szabad üres dobozt adni.
- De anya - így a lány - hiszen ez a doboz nem üres, tele van csókokkal,
amiket én raktam el neked anyáknapjára.
Az anya könnyeivel küszködve ölelte át a lányt, bocsánatáért esedezve.
A kislány átölelte anyját és sírva bocsátott meg neki.
Nem sokkal ezután a kislány meghalt egy balesetben.
Az anya egész életén át az ágy alatt ırizte az arany dobozt.
Amikor rosszul érezte magát, mindig kinyitotta a dobozt és egy
elképzelt csókot vett ki belıle .... így emlékezve az ı gyermekére, aki azt
odatette...
Mindannyiunknak van ilyen aranydobozunk, amely tele van csókokkal
gyermekünktıl, családunktól, barátainktól, Istentıl.
Tudod, a család és a barátok azok, akik felemelnek minket bajainkból,
amikor a szárnyaink megsérültek, hogy emlékeztessenek arra, hogy kell
repülni...
(Ábrahám Judit)
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Juci ünnepi receptjei
„Május az édesanyák hónapja”
„Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.”

Fahéjas muffin
(gyerekek által könnyen elkészíthetı meglepetés édesanyáknak)

Hozzávalók(12 darabhoz):
•
•
•
•
•
•
•
•

Elkészítés:

12, 5 dkg vaj
3 savanykás alma
12, 5 dkg cukor
25 dkg liszt
fél csomag sütıpor
2 teáskanál ırölt fahéj
2 tojás
fél dl tej

A vajat megolvasztjuk, és kikenjük vele a muffinformát. A maradék vajat hagyjuk kihőlni.
Az almát meghámozzuk, húsát apró kockákra vágjuk.
Elkészítés: Összekeverjük a cukrot a liszttel, a sütıporral, 1 teáskanál fahéjjal, egy csipet
sóval, és végül az almát is beledolgozzuk. A tojásokat felverjük, hozzáadjuk a vajat és a tejet.
Kanalanként a lisztes-almás keverékbe dolgozzuk úgy, hogy ne túl folyékony masszát kapjunk. A
sütıt elımelegítjük. A masszát a muffinformába szedjük, és a sütı középsı rácsán kb. 30-35 percig
sütjük. A maradék fahéjjal megszórva kínálhatjuk az édesanyáknak.

Kekszgombócok
(apukák meglepetése anyukáknak a konyhában)

Hozzávalók:










20 dkg margarin
50 dkg háztartási keksz
1 csomag vaníliás cukor
20 dkg porcukor
2 evıkanál kakaópor
5 evıkanál feketekávé
2 evıkanál rum
2 evıkanál tej
5 dkg kókuszreszelék

Elkészítés:
Daráljuk le a kekszet, és a puha margarinnal dolgozzuk össze. Adjuk hozzá a
kókuszreszelék kivételével valamennyi hozzávalót. A tej mennyisége attól függ, mennyit vesz fel a
tészta. Jó puha masszát készítsünk. Formáljunk kis golyókat, forgassuk meg kókuszreszelékben és
kristálycukorban.
Rumos meggyet is tehetünk a közepébe, ezzel különlegessé tesszük.
(Összeállította: Szőcs Judit)

Jó étvágyat!
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Kalendárium
Május 13.

HALLGATAG SZENT JÁNOS püspök,

remete
Nikopolisz, 454. január 8. +Szent Szabbász lavra, Jeruzsálem mellett, 558.
Származásánál fogva János inkább a politikai vagy a szellemi életben való vezetı szerepre
rendeltnek látszott, mint arra az útra, amelyet már korán, szívének mélységes hajlamából kezdett
követni. Szülei gazdag és politikailag nagyon befolyásos polgárok voltak Nikopolisz örmény
városban. Családja körében, ahol testvéreivel együtt felnıtt, keresztény nevelést kapott. Szüleit
meglehetısen korán elvesztette, s haláluk után csakhamar szétosztotta apai örökségét a szegények
között, felépített egy templomot, és -- mindössze tizennyolc évesen -- kolostort alapított, amelyben
tíz hozzá hasonló fiatalemberrel együtt szerzeteséletet élt. Ezekrıl az évekrıl nem sokat tudunk.
Mérséklettel és céltudatosan gyakorolta a rábízottakkal együtt a test és lélek megfékezését,
melynek szükségszerően meg kell elıznie minden lelki életet; egyúttal teológiai tanulmányokat is
folytatott. Korán kifejlıdött tanítói bölcsessége ismertté tette, és így történt, hogy az
örményországi Kolonia püspökének halála után a közösség alig huszonnyolc évesen püspökéül
kérte.
Felszentelése után, kilenc éven át helytállt hivatalában anélkül, hogy szerzetesi életmódját
feladta volna. Áldásos hatása közvetlen környezetén túl a császári udvarban magas politikai
méltóságokat viselı rokonára is kiterjedt. Sógora, Paszinikosz viszont, aki idıközben az ország
legnagyobb hatalmi méltóságába jutott, minden módon zaklatta az örmény egyházat, s a püspök
végül jobbnak látta, hogy elhagyja Örményországot, és Konstantinápolyban panaszt tegyen a
császárnál. Miután Konstantinápolyban Zénó császárral és Eufémiosz érsekkel közölte az örmény
egyház helyzetét, titokban a Szentföldre utazott.
Kiválóan értett hozzá, hogy eltőnjön az emberek szeme elıl; évtizedekig tartott, amíg
felfedezték titkát. Rövid ideig Jeruzsálemben tartózkodott az öregek otthonában, ezután megtalálta
az utat Szent Szabbász nem messze, Júda pusztaságában fekvı, elsı virágkorát élı nagy
lavrájához. Amint késıbb elbeszélte életrajzírójának, Szküthopoliszi Kürillosznak, egy látomás
irányította oda, egy „fénykereszt alakú” csillag.
Szabbász, aki semmit sem sejtett János múltjáról és püspöki méltóságáról, a gondnokra
bízta a novíciust, aki a legalantasabb szolgálatra osztotta be, ı pedig önátadó buzgósággal szolgált
a lavra minden szerzetesének, vizet hordott a patakról, segített a sütés- fızésben és mindenekelıtt a
fejlıdı kolostor építkezéseiben. Minden munkában olyan jól bevált, hogy rábízták a vendég- és
konyhamester felelısséggel teli tisztségét. Nemcsak a számos kolostorlakó szükségleteirıl
gondoskodott, hanem azoknak az építımunkásoknak az ellátásáról is, akik a lavrától nem messze
egy kis kolostor felépítésén dolgoztak.
Egy év múlva Szabbász szerzetesének, akit most már a lelki életben a haladók közé
számított, kijelölte a lavra egy remetecelláját (egy barlangot vagy egy kunyhót egy közeli
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szakadékban). Rendszerint hétfıtıl péntekig tartózkodott ott, és csak a szombati, vasárnapi közös
szentmisére tért vissza a testvérek közösségébe. Három év múlva még egyszer kiragadták a
csendes szemlélıdésbıl: Szabbász rábízta a gondnok tisztségét, amely mindenféle kolostori
beosztás közül talán leginkább követeli meg a foglalkozást a kolostoron kívüli világgal. János
feladatát olyan körültekintéssel, önátadással és szeretettel látta el, hogy a lavra felvirágzott gondos
irányítása alatt.
Szabbász, aki még mindig nem tudta, hogy micsoda „kincset” rejteget kolostora falai
között, most már elérkezettnek látta az idıt, hogy szerzetesét pappá szenteljék. Nehéz helyzetében
János megosztotta titkát a pátriárkával, aki a Golgota dombján az Anasztaszisz-templomban akarta
pappá szentelni. Könyörgésére, hogy ne árulja el kilétét, a pátriárka röviden közölte Szabbásszal,
hogy a papságra javasolt szerzetest nem szentelheti fel, majd elbocsátotta mindkettıjüket.
János ezután teljesen visszahúzódott cellájába, és még hét végén sem tért vissza a lavrába;
többé nem is vett részt a testvérek istentiszteletén. Négy éven át teljes elhagyatottságban és
magányosságban élt. Amikor 503-ban forrongás tört ki a Szabbász- lavrában, János elhagyta
celláját, és a Holttenger nyugati partjánál levı Ruban-pusztaságba ment.
Hat évet töltött el egy barlangban. Vadon termı gyümölcsökkel és gyökerekkel
táplálkozott, alkalmilag pedig jó emberek adományaival is élt.
Életrajzírója, Kürillosz, aki Jánost idıs korában ismerte meg, ezeket az éveket így foglalja
össze: „Arra vágyódott, hogy a nyugalomban Istennel kerüljön kapcsolatba, és lelki szemét
megtisztítsa a nagy bölcsesség által, hogy leplezetlen tekintettel sugározza vissza az Úr dicsıségét,
és azon fáradozott, hogy dicsıségrıl dicsıségre haladjon elıre a legnagyobb iránti
vágyakozásban.” Az Istennel való eme kapcsolat kívülállóval meg nem osztható „édessége”
kárpótolta minden nehézségért, amelyet a minden emberi melegségtıl és védettségtıl távoli,
vadállatoktól és félvad nomádoktól fenyegetett kısivatagi élet hozott magával. A veszély
jelentısen megnıtt, amikor a perzsák meghódították Amidát, és a Holt-tenger melletti sivatagi
sávot nomád szaracén hordák tették bizonytalanná.
Amikor Szabbász újból átvette kolostora vezetését, felkereste Jánost magányában, mivel
aggódott érte. Azzal érvelt, hogy János már eléggé rábízta magát Isten gondviselésére, most már
engedjen teret az emberi gondoskodásnak is, és térjen vissza a testvérek oltalma alá. János
engedelmeskedett: otthagyta szeretett magányosságát, és a Szabbász- lavrától nem messze, egy
elıreugró szikla alatt egy parányi cellába záratta be magát. Ekkor már kb. ötvennyolc éves volt.
Haláláig még negyvenhat évig élt -- nem hagyta el többé celláját, még mesterének,
Szabbásznak halálakor sem. E hosszú évekbıl nagyon kevés ismeretes: életének néhány epizódja,
csodás gyógyításai (különösen megszállottakon). János most sem szakadt el a világtól. Cellájának
ablakán nemcsak tanítványai és lavrabeli testvérei kopogtattak, hanem mindenfelıl érkezı
segítség- és tanácskérık; és senki sem távozott tıle vigasz nélkül. Gyógyító erı áradt ki kezébıl és
imádságából. Krisztus ereje volt ez, akihez hosszú, lemondásban gazdag élete folyamán mindig
hasonlóbbá igyekezett válni.
(Összeállította: Kiss Gábor)
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Elmélkedés a rózsafüzér titkaihoz
világosság olvasó

3. aki meghirdette Isten országát
A világosság titka a prédikáció,
amellyel Jézus meghirdeti Isten országának
eljövetelét, és megtérésre hívja az embereket,
megbocsátja azoknak a bőneit, akik alázatos
bizalommal közelednek hozzá. Ez pedig
annak az irgalmas szolgálatnak a kezdete,
amelyet ı a világ végéig folytat, különösen a
bőnbánat szentsége által, amelyet egyházára
bízott. —Jézus ma is prédikál, tanít, oktat,
nevel. Evangéliuma megszólít fiatalokat és idısebbeket a világ minden részén. Nemcsak templomi
szószékeken, keresztény iskolákban, újságokban, de a kommunikáció minden csatornáján, még a
televízióban és az interneten is. Hangját megkülönbözte-tett figyelemmel kell kihallanunk sok
értéktelen, fölösleges, sıt káros hangözönbıl. Juhai jól ismerik, nem is mennek más béresek után,
hiszen ı az egyetlen jó Pásztor. Bárcsak lennének bıvében azok, akik Jézus hangját, tanítását
közvetítik a mai világban! Lenne elegendı pap és szerzetes, lennének felkészült és önzetlen
tanárok, munkatársak, hitoktatók! Értük is könyörgünk ebben a tizedben.

A fényes Istenarcot vér s fájdalom fedi:
Mint küzde szörnyő harcot, hallgatva hirdeti.
A fın, amely égi bérre százszorta érdemesb,
Szúr vad tövis füzére: így még dicsıbb, nemesb.
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z

Két részeg férfi beszélget:
- Tudod barátom, hogy mi a legnagyobb bátorság a világon?
- ???
- Amikor hajnal két órakor hazaérsz, és a feleséged seprûvel
a kezében vár az ajtóban, és megkérdezed tôle:
Drágám, most takarítasz vagy csak
csak mész valahova?

z

- Atyám, ne haragudjon a férjemre, amiért mise közben
kiment a templomból – mondja mise után egy nı a
papnak.
- Ó igen, észrevettem, hogy kiment. Biztosan nem
tetszett neki – mondja a pap sértôdötten.
- Nem, atyám, szó sincs errıl. Tudja, szegény férjemet a
múltkor megrúgta egy ló, és azóta alvajáró lett.

z
A skót megkérdezi a fiát:
– Mióta szopogatod azt a cukorkát?
– Két órája.
– Akkor már leveheted róla a celofánt.

z
Vidéki lány felel ókori történelembôl.
- Mond meg szépen, kivel harcolt Achilles Trójában?
- Plútóval.
- Egyáltalán nem! Törd a fejed!
- Néróval.
- Szó sincs róla, tovább már ne találgass.
- Akkor Hektorral. Valamelyik kutyánkkal, az
biztos.

z
Bevert fejû, megtépázott, feldagadt képû ember támolyog az
utcán. Odalép hozzá egy segítôkész lárókelô.
- Uram, hazavezethetem?
- Isten ments! Hazulról jövök!


11

Csodatévı

2007. május

Rejtvény!!!

Az alábbi szavak és betőcsoportok hat kivételével
elhelyezhetık az ábrában. A kimaradt hat szóból egy finn
közmondás állítható össze arról, hogy a bőnre csábító
alkalom álruhában jön:
..............................................látjuk!

Kétbetősek: AZ, BÚ, CP,
EB, EE, FY, KB, KS, LA, NA,
NS, İR, ÖT, TÉ, ÜE, YS
ANZ,
Hárombetősek:
AOP, EMI, ISE, KZA, LUK,
NLL, OLE, RIO, SRI, TEJ
CSEN,
Négybetősek:
ÉLRE, KERT, LAZA, LENT,
İKET, ÚJAT, UTCA
ALJAS,
Ötbetősek:
ANNAK,
ÁZSIA,
CSIBE,
DRIÁD,
DRILL,
GLANC,
MÉGIS, ÖRDÖG, VESSE
Hatbetősek:
ANGÉLA,
BRIDZS,
CSORBA,
CSENGER,
FESTIK,
FUVOLA, IBOLYA, INKÁBB,
JOBBRA, TÉLAPÓ
Hétbetősek: CSÁSZÁR,
EGYSZER, ÖRDÖGÖT
Nyolcbetősek:
FEKETÉNEK
Tizenkétbetősek:
BÁRÁNYBİRBEN
Tizenhárombetősek:
NÁNDORPUSZTAI,
REMÉNYTELENÜL,
RÓZSASZÍNŐNEK

A rejtvényre adott megfejtéseiket Május 27-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy
Interneten.
Elızı rejtvényünkre sajnos csak egy helyes megfejtés érkezett:

Márki Istvánné.
Az áprilisi rejtvényünk megfejtése:

„Görcsök elmúltak. Látod, nem kellett volna tea.”
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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