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Ó Istenem, Te ezen az éjszakán atyai 

szeretettel vigyáztál rám; dicsérlek és áldalak 

ezért, és hálát adok neked minden jóért. İrizz 

meg a mai napon a bőntıl, s haláltól és minden 

bajtól. Mindent, amit gondolok, amit mondok, 

amit teszek, áldj meg mindent, jóságos Atyám! 

 Isten szent Angyala, kérlek, ırizz te 

is engem. 

Mária, Isten trónusánál könyörögj értem 

Fiad, Jézus elıtt, aki legyen dicsérve most és 

mindenkor és mindörökkön örökké. 
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Szentek és ünnepeink 
 

 
 
 
 

1. Vasárnap Évközi 13. vasárnap 
Szent Áron 

2. Hétfı Sarlós Boldogasszony 
3. Kedd Szent Tamás apostol 
4. Szerda Port. Szent Erzsébet 
5. Csütörtök Zacca Szent Antal 
6. Péntek Goretti Szent Mária 
7. Szombat Szent Jácint 
8. Vasárnap Évközi 14. vasárnap 

Szent Kilián 
9. Hétfı Szent Ágoston 
10. Kedd  
11. Szerda Szent Benedek Európa védıszentje 
12. Csütörtök Gualberti Szent János 
13. Péntek Szent Henrik 
14. Szombat Lellisi Szent Kamil 
15. Vasárnap Évközi 15. vasárnap 

Szent Bonaventura 
16. Hétfı Kármel-hegyi Boldogasszony 
17. Kedd Szt.András és Benedek zoborhegyi remeték 
18. Szerda Szent Hedvig 
19. Csütörtök  
20. Péntek Szent Apollinaris 
21. Szombat Brindisi Sazent Lırinc 
22. Vasárnap Évközi 16. vasárnap 

Szent Mária Magdolna 
23. Hétfı Szent Brigitta 
24. Kedd Árpádházi Szent Kinga 
25. Szerda Szent Jakab apostol 
26. Csütörtök Szent Joakim és Anna 
27. Péntek Szent Szarbellius 
28. Szombat Szent I.Ince pápa 
29. Vasárnap Évközi 17. vasárnap 

Szent Márta 
30. Hétfı Aranyszavú Szent Péter 
31. Kedd Loyolai Szent Ignác 
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Legszebb alkotásom az ÉDESANYÁM 
 

A Boldogságos Szőz testével együtt feljutott a mennyei boldogságba: ez Mária 

mennybemenetelének misztériuma. Korunknak jutott a dicsıség, hogy ezt a hittitkot dogmaként 

kihirdették. Van Valaki, emberi fajtánkból, aki Testvérünk és Istenünk egyúttal: Jézus Krisztus. 

Van ugyancsak egy Asszony is közülünk, Mária, aki Nıvérünk és egyúttal Istenanya. Fiú és 

Anya, testileg és lelkileg egymásra találva szeretettel tekintenek reánk és várnak az Örök 

Boldogságba. 

* 

„Az angyal bement hozzá és így köszöntötte: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr 

veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál…” (Lk 1,28) 

„…Erre Mária így szólt: »Magasztalja lelkem az Urat, és ujjongjon szívem üdvözítı 

Istenemben. Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát: Lám, ezentúl boldognak hirdet 

minden nemzedék. Mily nagy dolgot mővelt velem İ, a Hatalmas és a Szent! Irgalma az 

istenfélıkre száll Nemzedékrıl nemzedékre…«” (Lk 1, 46-50) 

* 

Legszebb alkotásom az Édesanyám - mondja az Isten. 

Hiányzott nagyon, hogy nem volt Anyám; így megtettem. 

Mielıtt a méhében hordozott volna, akkor teremtettem ıt. Biztosabb volt ez így. 

Most már valóban emberré lettem, olyan emberré, mint a többi ember. 

Többé semmit sem kívánhatok el tılük, mert nekem is van Édesanyám, igazi Édesanyám, 

aki eddig hiányzott még.  

Édesanyám neve Mária – mondja az Isten. 

Hótiszta a lelke és kegyelemmel teljes. 

Érintetlen, szőzi test a teste, s belıle csodás fény sugárzik. A földön soha bele nem fáradtam 

abba, hogy boldogan hallgassam, szemléljem, csodáljam. 

Olyan szép az én Édesanyám, hogy amikor elhagytam a mennyet, s minden ragyogását, 

mellette nem voltam hazátlan nincstelen soha. 

Azt is tudom, mit jelent az, hogy angyalok serege kísér mindenüvé – mondja Isten -, de 

higgyétek el nekem: nem ér föl egy Édesanya ölelı karjával… 

Édesanyám, Mária, meghalt – mondja az Isten. S mióta felszálltam a Mennyek Országába, 

hiányzott nekem és én is hiányoztam neki. 

Lelke a testével ezért szállt fel hozzám. 

Nem tehettem másképp. Így volt ez rendjén, így kellett lennie. 

Az ujjak, amelyek Istent érintették, nem merevedhettek meg, a szemek, amelyek Istent 

csodálták, nem csukódhattak le mindörökre. 

És nem hidegülhettek el az ajkak sem, amelyek Isten arcát csókolhatták. 

A legtisztább test, amely Isten Fiának adott földi testet, nem romolhatott meg, nem 

veszhetett el a föld porához keverten. 
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Ezt nem engedhettem meg, nem, sehogysem; valóban igen nehezemre esett volna. 

Bár Isten vagyok, - de az ı fia is. És én parancsolok. 

Ám, mindezen túl ezt is az emberek, a testvéreim miatt tettem – mondja az Isten. Hogy 

nekik is legyen Édesanyjuk a Mennyben; igazi Édesanyjuk, testestıl, lelkestıl. A soraikból. Az 

enyém. 

Így lett. Halála pillanatától fogva velem van. Vagy mint az emberek mondják: a 

mennybemenetele óta. 

Az Anya újra viszont látta fiát és a Gyermek anyját. Testben és lélekben egymás mellet 

vannak immár mindörökre. Ó, ha az emberek csak sejteni is tudnák a titok szépségét!… 

Végre elismerték hivatalosan is. Földi helytartóm, a pápa, meghirdette ünnepélyesen. 

Mindig jólesik, ha elismerik vagy megköszönik az ajándékot – mondja az Isten. Hiszen a 

nép, a keresztény nép már rég sejtette testvéri és gyermeki szerelmem e mélységes titkát… 

Élvezzék ezentúl még jobban minden elınyét – mondja az Isten. 

Édesanyjuk van fent az egekben, aki szeretı szemmel figyeli ıket. 

Édesanyjuk van fent az egekben, aki anyai szívvel szereti ıket. 

Édesanyjuk az én Anyám, aki ugyanúgy néz rám is és ugyanúgy szeret engem is. 

Ha okosabbak lennének az emberek, akkor jobban élnének az alkalommal. Tudnák, hogy 

Neki nem mondhatok nemet soha… Vagy tehetnék másképpen?… Hiszen az én Anyám. Így 

akartam. S hogy így akartam, ma sem bánom… 

Szemtıl szemben állnak… Test és Lélek… Anya és Fiú… 

Anya és Fia, mindörökre… 

 
(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

A vasárnap esti szentmisék este 7 órakor 
kezdıdnek. 

 

Augusztus 4-5-én, szombaton és vasárnap kerül megrendezésre a 
röszkei falunapok, melyre mindenkit szeretettel várnak. A vasárnapi 
szentmise idıpontjáról a következı számunkból értesülhetnek. 
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Kedves nagyszülık, szülıkKedves nagyszülık, szülıkKedves nagyszülık, szülıkKedves nagyszülık, szülık    
és hittanos gyerekek!és hittanos gyerekek!és hittanos gyerekek!és hittanos gyerekek!    

 

Végre megkezdıdött a nyári szünidı, az egész éves munkánkat ki tudjuk 
pihenni. Ez így is van (reméljük mindenkinél). Azonban nem szabad elfelednünk, 
hogy nem csak egyszerő emberek, gyerekek vagyunk. 

MI ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK!! 
Mit ér az életünk, ha csak magunkra tudunk gondolni? Mit várunk rohanó, 

erkölcstelen, önzı és bőnös világunktól, ha mi sem vagyunk MÁSOK. Assisi 
Szent Ferenc a maga példáján mutatta meg, hogy hogyan kell szegénységben is, 
boldogan, Istent követni. 

Gondoljunk tehát arra is, aki nélkül nem tudunk létezni. Aki mindig, minden 
félrelépésünket megbocsátja (ha kérjük bocsánatát). Aki mindig türelemmel vár 
ránk: a mi Jóságos Istenünk. 

Csak egy órát kér áldozatul tılünk hetente (szünidıtıl függetlenül), mi meg 
még azt is sajnáljuk Tıle? Vagy elsıáldozásban részesült, keresztény voltunk 
semmit sem jelent számunkra? Egy állomás, amit átléptünk, és most már el is 
feledhetünk? HÁT NEM!!! 

Kérem a kedves szülıket és nagyszülıket, hogy figyelmeztessék 
gyermekeiket a vasárnapi szentmisén való részvételre! Ne váljanak önzıvé, és 
ne felejtsék el a Világ teremtıjét, a mi Mennyei Atyánkat. 

Mutassunk példát mi is, kísérjük el gyerekeinket, unokáinkat. 
Szeretettel várunk mindenkit. Kiss Gábor hitoktató 

Az elsıáldozók 2007. május 20-án. 
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lgondolkodtató!!!    
 
 

 
 

Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz 

természete volt. Az apja adott neki egy zacskó 

szöget, hogy, mindannyiszor, amikor elveszíti a 

türelmét, vagy veszekszik valakivel, üssön be egy 

szöget az udvar végében lévı kerítésbe. Az elsı 

napon 37 szöget ütött a fiú a kerítésbe. Az 

elkövetkezendı hetek során, megtanult uralkodni 

magán, és a kerítésbe beütött szögek száma, napról napra csökkent: felfedezte, hogy sokkal 

könnyebb uralkodni magán, mint a szögeket beütni a kerítésbe. 

Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú egyetlen szöget sem ütött be a kerítés fájába, Ekkor 

megkereste az apját, és elmesélte neki, hogy ma egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe ütnie. 

Ekkor az apja, azt mondta neki, hogy minden nap, amikor megırzi a nyugalmát, és nem 

kerül veszekedésbe senkivel sem, húzzon ki egy szöget a kerítésbıl. A napok teltek, amikor egy 

nap a fiú közölte apjával, hogy már egy szög sincs a kerítésben… 

Az apa elkísérte a fiát a kerítéshez, és így szólt: „Édes fiam, te igen becsületre méltóan 

viselkedtél, de nézd csak, meg mennyi lyuk van ezen a kerítésen. 

Ez már sosem lesz olyan, mint azelıtt. Amikor összeveszel valakivel, és amikor egy 

gonosz dolgot mondasz neki, ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a kerítésen. 

Belemárthatsz egy kést egy emberbe, majd kihúzhatod azt, de a seb örökre ott marad. 

Mindegy hányszor is kérsz bocsánatot, a sérülés ott marad. 

A szavakkal okozott seb is olyan, mint egy fizikai seb. 

A barátok nagyon ritka ékszerek, megnevettetnek és bátorítanak. İk mindig készek téged 

meghallgatni, mindannyiszor, amikor neked arra szükséged van, támogatnak, kitárják elıtted a 

szívüket. Mutasd meg a barátaidnak, férjednek, feleségednek, mennyire is szereted ıket. 

 

És végezetül: 

“A barátság öröme, azt jelenti, hogy valaki rád bízott egy titkot.”(Alessandro Manzoni) 

 

(Börcsök Eszter) 

E 
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„Az édes gyümölcsös receptek hónapja” 

Barackos-pudingos sütemény 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
A lisztet, a sütıport, 

a porcukrot, a vajat, az egész tojást és a két tojássárgáját elkeverjük, összegyúrjuk. Ujjnyi 
vastagságúra nyújtjuk, és kettészeljük. Az egyik lapot tepsibe tesszük, és ráhelyezzük a 
sárgabarack-feleket, majd a tetejére illesztjük a tésztalap másik felét. Sütıben eleinte nagyobb, 
majd közepes lángon nagyjából 30 percig sütjük. A vanília pudingport hidegen csomómentesre 
keverjük a tejjel, majd felforraljuk. Miután elkészült, fél percre félretesszük, majd ráöntjük a kész, 
és langyosra hőtött sütemény tetejére. Legyen a tepsinek még elegendı oldalfala, mely megfogja a 
még viszonylag folyékony pudingot. Fél órát állni hagyjuk, majd fél órát hőtıbe tesszük. Amikor 
elkészült, kis kockákra vágjuk. 

 

Sárgabarackos joghurtos 
sütemény 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 

A hozzávalókat összekeverjük. Vajjal kikent, kilisztezett kis tepsibe, vagy tortaformába 
öntjük. Elımelegített sütıbe tesszük. Amikor félig megsült, a sütıbıl kivéve, rárakjuk a jól 
megmosott, lecsurgatott, kimagozott, félbevágott barackokat. A sütıbe visszatéve készre sütjük. 
Ha kihőlt recézett élő késsel kockákra, vagy cikkekre vágva lehet tálalni. Tetejét fahéjas 
porcukorral megszórhatjuk (Összeállította: Szőcs Judit) 

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

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  
A tésztához:35 dkg liszt 

• 30 dkg porcukor 
• 1 kg sárgabarack (lehet sárgabarack lekvár is) 
• fél csomag sütıpor 
• 1 db tojás 
• 2 db tojás sárgája 
• 15 dkg margarin 

A pudinghoz:2 csomag vaníliás pudingpor 
• 1 l tej 
• 5-6 evıkanál cukor 

Hozzávalók:  
� 1 pohár joghurt 
� 2 joghurtos pohárnyi liszt 
� 1,5 joghurtos pohárnyi cukor 
� Félpohárnyi olaj 
� 1 csomag sütıpor 
� 1 egész tojás 
� 0,5 kg sárgabarack 
� Vaj és liszt 



Csodatévı  2007. július 
 

� 
              8               

 
 
 

Július 8. SZENT KILIÁN püspökSZENT KILIÁN püspökSZENT KILIÁN püspökSZENT KILIÁN püspök    
 
+Würzburg, 689. 
 

„Írország sziget az óceánban, szántóföldjei termékenyek, de híresebb a szentjei 
miatt, akik közül Itália Kolumbánnak, Alemannia Gallusnak, Frankföld Kiliánnak 
örvendezik.” Ezek a szavak, amelyeket Szent Kilián egy korai életrajzában találunk, 
Európa, az Egyház és a szentek történetére nézve egyaránt fontosak. Bizonyítják az írek 
jelentıségét a kereszténység európai elterjesztésében, rámutatnak arra, hogy a népek -- 
gyakran messzi távolságokat áthidaló -- kapcsolata, amely az Egyházra oly jellemzı, a 
nemzeti sajátságokat nem szünteti meg, hanem inkább kibontakoztatja. Azt is 
nyilvánvalóvá teszik, hogy egyes szentek, törzsek vagy tájak védıszentjekénti tiszteletének 
fejlıdésében Írország és az írek fontos szerephez jutottak. 

 

„Németország szentjei litániájának” újabb összeállításában is úgy szólítják meg 
Kiliánt, mint „Frankföld apostolát”. Ama sok ír hithirdetı között, akiket Európában 
tisztelnek, Kilián több tekintetben is mindenkor kitőnt. Viszonylag korán írásba foglalták 
életének részleteit. Vértanúságának híre egyedülálló módon jutott vissza hazájába. 

 

Amikor XIV. Benedek (1740--1758) pápa történetük egyik nagyon sötét 
korszakában megengedte az íreknek, hogy szentjeik okmányaiból nemzeti propriumot 
állítsanak össze, azok közül a szentek közül, „akik a katolikus hitet Írországból elvitték 
más országokba”, elsısorban Szent Kolumbánt és Kiliánt nevezték meg. Szent Kilián 
ünnepét mindmáig megülik Németország legnagyobb részében. Amikor 1952-ben, a 
háború után újraéledt Würzburgban Kilián ereklyéinek a város székesegyházába 1200 
évvel korábban történt átvitelét ünnepelték, átfogó mőben mutatták be, milyen nagy volt 
ennek a szentnek a tisztelete már a Karolingok birodalmában is; ünnepi kiadványban 
követték nyomon a Kilián által megalapozott, s a 19. századig Írországhoz kapcsolódó 
kulturális hagyományt. 

 

Kiliánt már a hazájában püspökké szentelték kolostorában, amikor elhatározta, hogy 
a Szigetországból a mőveltség tekintetében messze Írország alatt álló európai szárazföldre 
megy, és ott néhány társával együtt „teljes szegénységben követi Krisztust”. Missziós 
tevékenységük ebben az esetben is csak mellékesen adódott, miután legyızték a nyelvi 
nehézségeket. 

 

Kalendárium 
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Kilián legrégibb, röviddel ereklyéinek átvitele után keletkezett életrajza ezt mondja: 
„csodálatosan bájos hely” volt az, amely Kiliánt és társait arra késztette, hogy 
letelepedjenek a „keleti Frankföldön, a Wirciburc-nak nevezett erıdítmény mellett”. 

Nyilvánvaló helyi büszkeséggel folytatta Kilián régi életrajzírója: „Az emberek 
nagyon szép megjelenése és nemes jellege” is arra indította Kiliánt hogy megkönyörüljön 
rajtuk, és kiragadja ıket a pogányságból. 

 

Egy még mindig elterjedt elképzelés szerint az ír misszió Közép- Európában 
Rómától függetlenül, sıt vele bizonyos ellentétben valósult meg. Kilián életrajzírója 
viszont arról tudósít, hogy ı, mielıtt megkezdte volna a misszióját Würzburgban, 
Rómában felhatalmazást kapott rá. Az a közlés, hogy Konon pápa teljhatalommal bízta 
meg „a prédikálásra és a tanításra”, pontos keltezésre ad módot, ez a pápa ugyanis csak 
686-687-ben uralkodott. 

 

Tizenegy társából csak ketten mentek vissza Kiliánnal Würzburgba: Kolonatus pap 
és Totnan diákonus (egy régi ír forrás szerint Aed és Tadg). Csakhamar sikerült a fiatal 
Gozbert herceget a keresztény hitre téríteniök. Kilián még Írországból tudta, hogy mekkora 
a jelentısége az uralkodónak a pogányok megtérítésében. Jellemzı az írekre, hogy Kilián 
tüstént és rettenthetetlenül a fejedelem hitének gyakorlati bizonyítását kívánta, azt ugyanis, 
hogy hagyja el bátyja özvegyét, akivel -- az egyházi törvény ellenére addig együtt élt. A 
késıbbi hagyomány azt közli, hogy Gozbert „elıször nagyon meghökkent”, „nagyokat 
sóhajtott, mert szerette ezt az asszonyt, akit feleségének tekintett”. Ez a toldalék vélhetıen 
a régi prófétákra emlékeztetı és az írekre jellemzı szigorúságot kívánta kiemelni. Amikor 
az asszony, név szerint Geilana megtudta, hogy Gozbert végül beleegyezett a lassú 
elválásba, elhatározta, hogy megöli Kiliánt. İ a veszélyt felismerve figyelmeztette társait, 
hogy bátran vállalják a vértanúságot. Gozbertnek egy hadjárat alkalmával bekövetkezett 
távolléte Geilanának meghozta a kívánt alkalmat. Az „oratóriumban”, vagyis a „cellában”, 
amely ír szokás szerint kápolna és lakóhely volt egyben, egy Geilana által felbérelt ember 
lefejezte Kiliánt és társait. A tetemeket, az egyházi ruhákat és könyveket elásták a cellában, 
és lóistállót rendeztek be föléjük. Csoda folytán azonban egy idı múlva sértetlenül 
megtalálták a három vértanú testét. A gyilkos megırült és öngyilkosságot követett el. A 
frank nép Isten ítéletét látta benne, és végleg elfordult a pogányságtól. 

 

Hogy Kilián és társai missziós tevékenységet folytattak egészen Dél- Türingiáig, 
késıbbi hagyomány, és rövid würzburgi tartózkodásukat tekintve valószínőtlen; bizonyára 
vértanúhaláluknak Frankföld határain messze túl terjedı hatását van hivatva kifejezni. 

 

Szent Kilián tisztelete mindmáig összekapcsolja Írországot és Németországot. Más 
országokban, mindenekelıtt Amerikában is sok templom viseli nevét. 
 

 (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 

 

 

 

 

5. aki az Oltáriszentségben nekünk 
adta önmagát 
 
 
 
 
Mennyire a világosság titka az Eukarisztia 

alapítása! Ezzel Krisztus a kenyér és a bor 

színe alatt a testét és a vérét adja nekünk eledelül, bizonyságul „mindvégig” tartó 

szeretetének az emberiség iránt, amelynek üdvösségéért föl fogja áldozni önmagát. – Isten 

számunkra nem távoli, homályba burkolózó hatalom, hanem megtörhetı mindennapi 

Kenyér. Krisztus teste és vére hitünk, vallási életünk hatalmas támasza, a belıle való 

részesedés, a szentáldozás föltámadásba vetett hitünk, örök életünk záloga, támasza, 

megerısítıje. Lehet az kérdés, hogy elfogadom-e, magamhoz veszem-e, amikor csak lehet, 

befogadom ıt? Boldogok, akiket meghív lakomájára! Én is boldog vagyok vele, benne, 

általa. Imádkozzunk az elsıáldozókért, a szent útravalóval táplált haldoklókért és minden 

felkészülten, gyakran áldozó keresztényért! 

 

Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, 

Édes reménységünk, kegyes Szőzanya, 

Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, 

Azért áldunk örvendezve, ó, Szőz Mária! 

(SzVU 195) 

.
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M 
 

A Balaton parton Józsi bácsi vizibicikli kölcsönzôt üzemeltet. Feltûnik 
neki, hogy az egyik járgánynak már régen lejárt az ideje. 

Bekiabál neki: 
- Kilences! KILENCES! Jöjjön ki! 

Szól neki a segédje: 
- Józsi bácsi! Nekünk nincs is kilenc vizibiciklink! 
- Tényleg. 

Majd újra bekiabál: 
- Hatoska! Mi a baj? 

 

M 
    
A skót kisfiú mondja apjának:A skót kisfiú mondja apjának:A skót kisfiú mondja apjának:A skót kisfiú mondja apjának:    
---- Apa! Éhes vagyok! Apa! Éhes vagyok! Apa! Éhes vagyok! Apa! Éhes vagyok!    
---- Ha nem reggelizel, kapsz egy pennyt! Ha nem reggelizel, kapsz egy pennyt! Ha nem reggelizel, kapsz egy pennyt! Ha nem reggelizel, kapsz egy pennyt!    
A srác gyorsan el is fogadja.A srác gyorsan el is fogadja.A srác gyorsan el is fogadja.A srác gyorsan el is fogadja.    
KésKésKésKés ııııbb már nagyon kezd éhes lenni:bb már nagyon kezd éhes lenni:bb már nagyon kezd éhes lenni:bb már nagyon kezd éhes lenni:    
---- Apa! Éhes vagyok! Apa! Éhes vagyok! Apa! Éhes vagyok! Apa! Éhes vagyok!    
---- Ha nem ebédelsz, kapsz két pennyt! Ha nem ebédelsz, kapsz két pennyt! Ha nem ebédelsz, kapsz két pennyt! Ha nem ebédelsz, kapsz két pennyt!    
A srác már nagyon éhes, de a pénzt választjA srác már nagyon éhes, de a pénzt választjA srác már nagyon éhes, de a pénzt választjA srác már nagyon éhes, de a pénzt választja.a.a.a.    
Estére már kigubbad a szeme az éhségtEstére már kigubbad a szeme az éhségtEstére már kigubbad a szeme az éhségtEstére már kigubbad a szeme az éhségtıııı l:l :l :l :    
---- Apa! Most már tényleg nagyon éhes vagyok! Apa! Most már tényleg nagyon éhes vagyok! Apa! Most már tényleg nagyon éhes vagyok! Apa! Most már tényleg nagyon éhes vagyok!    
---- Fiam, ha adsz három pennyt, kapsz vacsorát! Fiam, ha adsz három pennyt, kapsz vacsorát! Fiam, ha adsz három pennyt, kapsz vacsorát! Fiam, ha adsz három pennyt, kapsz vacsorát!    

 

M 
 
A roma család új lakásba költözik, ahol van fürdıszoba. A családfı egybıl 

elküldi zuhanyozni a legidısebb fiút. 
A fiú javában mosakszik, amikor megszólal: 
- Édesapám, lejött az ideji kosz! 
- Jól van fiam, mosakodj tovább!- szól az apa. 
Kis idı múlva ismét megszólal a fiú: 
- Édesapám, lejött a tavalyi kosz! 
- Mosakodj csak tovább! 
Nemsokára ismét megszólal a gyerek: 
- Édesapám, lejött a tavaly elıtti kosz! 
- Mosakodj csak tovább! 
Megint csak kiszól a gyerek a fürdıbıl: 
- Édesapám, megtaláltam a pulóverem! 

Viccek: 
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A rejtvényre adott megfejtéseiket július 24-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy 
Interneten. 

Elızı rejtvényünkre helyes megfejtést a következık küldtek be: 

Márki Istvánné, Márki Istvánné, Márki Istvánné, Márki Istvánné, PappPappPappPapp    Istvánné (Istvánné (Istvánné (Istvánné (RöszkRöszkRöszkRöszke), Ivaskó e), Ivaskó e), Ivaskó e), Ivaskó György (György (György (György (Baja)Baja)Baja)Baja) . 
A júniusi rejtvényünk megfejtése: 

„Engem egyáltalán nem zavarnak, folytassák csak!” 
 
 

 

Kétbet ősek:  AA, AN, ÁT, AZ, 
EÁ, GR, OE, OÖ, Oİ, ÖN, TE, 
TO  

Hárombet ősek:  AMI, ANT, 
ETÁ, ETO, EVE, ÉLL, GYI, LEE, 
ÖLD, ÖTZ, TTB, TTL 

Négybet ősek:  ÁSOM, ECET, 
ELİL, FÜGE, GEBE, INAS, 
NEJE, OTTO, VARR 

Ötbetősek:  BOKOR, DELTA, 
DERÜL, FENYÖ, NAPRA, 
ÖNNEK, SEGIT, TOLTA 

Hatbetősek:  ALBINO, 
CSALÁD, NARKOS, NEHOGY  

Hétbetősek:  RENDELI, 
TENGERT 

Nyolcbet ősek:  ANAKONDA, 
GYEREKEK, KÖTSZERT, 
REJTETTE, SZEMETET 

Kilencbet ősek:  
FELSZEDJE, IZLETESEN, 
SZEMETELİ 

Tízbetősek:  CIGARETTÁT 
Tizenkét bet ősek:  

BELELÉPJENEK, 
TEKNİSPÁNCÉL 

Tizenhárom bet ősek:  
FÁRADHATATLAN, 
ÜVEGDARABOKAT 
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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 

 

Rej t v é n y ! ! !Re j t v é n y ! ! !Re j t v é n y ! ! !Re j t v é n y ! ! !    
 

Az alábbi szavak és betőcsoportok hét kivételével 
elhelyezhetık az ábrában. A kimaradt hét szóból az alábbi 
történet befejezése állítható össze. 

Egy öttagú család pihent a parton. A gyerekek az 
óceánban fürödtek, és homokvárat építettek, amikor a távolban 
feltőnt egy töpörödött öregasszony. Szürke haját fújta a szél, 
ruhája pedig koszos és rongyos volt. Valamit mormolt magában, 
miközben a szatyrába pakolta a földrıl felszedett dolgokat. A 
szülık magukhoz szólították a gyermekeket, és azt mondták 
nekik, hogy maradjanak távol az öregasszonytól. Amint le-
lehajolgatva elhaladt elıttük, rámosolygott a családra. De az 
üdvözlése válasz nélkül maradt. Hetekkel késıbb tudta csak meg 
a család, hogy a töpörödött öregasszony azt tőzte élete céljául, 
hogy a ...................... .............................................. 
................................................... 


