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Önfelajánlás 

 
K i s  S z e n t  T e r é z  f ö l a j á n l á s a ,  m e l l y e l  m a g á t  a  j ó  

I s t e n  i r g a l m a s  s z e r e t e t é n e k  é g ı  á l d o z a t u l  
f e l a j á n l o t t a .  

 

Én Istenem! Felajánlom magamat égő áldozatul 

irgalmas szeretetednek, hogy életem a tökéletes 

szeretet egyetlen hősi tette legyen.  

Könyörgök Hozzád, hogy a Benned rejlő végtelen 

szeretetnek árját öntsd át lelkembe, hogy az engem 

felemésszen és a Te szeretetednek vértanújává tegyen. 

Igen, igy akarok elkészülni, hogy Előtted 

megjelenhessek: a szeretetnek mártírhalálával akarok 

meghalni s igy egyenesen a Te irgalmas szeretetednek 

karjaiba repülni.  Ó Szeretet Istene! Ahányszor szívem 

dobban, annyiszor és számtalanszor akarom 

megújítani ezt az önfeláldozásomat, egész addig, amíg 

az árnyékot fel nem váltja a valóság'' (Én. 4,6) és 

Téged színről-színre látván, mindörökké, szünet 

nélkül énekelem Irántad való szeretetemet. 

Ámen. 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Szerda  Ligouri Szent Alfonz 
2. Csütörtök  Szent Özséb 
3. Péntek  Szent Hermina 
4. Szombat  Vianney Szent János 
5. Vasárnap 9h: A Rózsafüzér Társulat tagjaiért 

este:  
Évközi 18. vasárnap 
Havas boldogasszony 

6. Hétfı  Urunk színeváltozása 
7. Kedd  Szent II. Sixtus pápa 
8. Szerda  Szent Domonkos 
9. Csütörtök  Szent Román 
10. Péntek 15h:Gyászmise:Csaba Zsoltné, Balla Ida Szent Lırinc 
11. Szombat  Szent Klára 
12. Vasárnap 9h: + Börcsök Antal és + Börcsök 

Erzsébet lelkiüdvéért 
este: + Kéri Lajos és + Márki Ilona 

Évközi 19. vasárnap 
Szent Hilária 

13. Hétfı  XI. Ince pápa 
14. Kedd  Szent Maximilián Kolbe 
15. Szerda  Nagyboldogasszony 
16. Csütörtök  Szent Rókus 
17. Péntek  Szent Jácint 
18. Szombat + Rózsa György és a meghalt 

családtagokért 
Szent Ilona 

19. Vasárnap 9h: + Sutus Antal és + Somogyi Ilona 
lelkiüdvéért 
este: + Ördögh János és + Tanács 
Rozália lelkiüdvéért 

Évközi 20. vasárnap 
Szent Emília 

20. Hétfı  Szent István király 
21. Kedd  Szent X. Piusz pápa 
22. Szerda  Szőz Mária, a Világ 

királynıje 
23. Csütörtök  Limai Szent Róza 
24. Péntek  Szent Bertalan apostol 
25. Szombat  Szent Lajos király 
26. Vasárnap 9h: + Márki Imréné, Bóka Mária 

este: 
Évközi 21. vasárnap 

Szent Natália 
27. Hétfı  Szent Mónika 

28. Kedd  Szent Ágoston 
29. Szerda  Keresztelı Szent János 

vértanúsága 
30. Csütörtök  Szent Félix, Szent 

Rózsa 
31. Péntek  Szent Arisztid 

Miseszándékok 
Augusztus (az esti szentmisék idıpontja 19 h) 
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KÉRLEK, KISFIAM, NE ALUDJ TOVÁBB 
 

A Kálváriára induló Krisztus képe legyen ma elıttünk. Vele kell átélnünk a 
Keresztút minden állomását, hogy valóban átérezzük irántunk való végtelen 
szeretetét. Krisztus, magára vállalva az emberek minden bőnét és szenvedését, 
kétezer évvel ezelıtt járta végig ezt az utat, amely most apró részletekre osztva 
szerte az egész világon megtalálható és meg is marad a világ végezetéig. 

Krisztus titokzatos testének tagjaiban szenved tovább és hal meg újra a 
szemünk elıtt. A Keresztút átvezet ugyanis utcáinkon, városainkon, kórházainkon 
és gyáraink udvarán is. Átszeli a nyomorúság minden ösvényét a szenvedés minden 
formájában. Átmegy a harcmezıkön is... 

Eme állomások elıtt kell nekünk is megállnunk, elmélkednünk és 
imádkoznunk: öntsön erıt a lelkünkbe. Úgy szerethessük ıt, hogy végre cselekedni 
is tudjunk... 

«Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik 
Krisztus szenvedésébıl, Testének, az Egyháznak javára...» (Kol, I, 24). 

Haláltusám eltart az idık végéig — mondja az Isten. 
Keresztre szegeznek az idık végéig... 
Keresztény gyermekeimnek láthatólag fogalmuk sincs errıl. Megostoroznak, 

arcul ütnek, felnégyelnek, keresztrehúznak, a szemük láttára halok meg és ık nem 
veszik észre. Mint a vakok, nem látnak semmit... 

Igaz: Keresztények sem lehetnek már, mert akkor nem merülnének el úgy az 
élet örömeiben, amíg én meghalok... 

Nem értem, Uram, nem, — mondja az ember. Ezúttal mégis túlzol!... 
Ha támadnának, megvédenélek; 
Ha haldokolnál, oldaladra állnék! Uram, szeretlek!... 
Nem igaz szó ez, — mondja az Isten. Csak önmagukat áltatják az emberek. 
Fennhangon hirdetik, hogy szeretnek. Hiszik is és gyakran egészen ıszintén, 

— ezt elismerem. Mégis egyre jobban tévelyegnek, nem látnak, és nem értenek 
semmit! 

Lassanként mindent eltorzítottak, kiüresítettek és kiszárítottak. 
Szentséges Szívemet megtisztelik imájukkal havonta egyszer, és máris azt 

hiszik, hogy szeretnek engem. 
Mintha én is csak tizenkétszer szeretném ıket az esztendı folyamán. 
Ügy hiszik, hogy valóban szeretnek engem, mert napi imáikat szépen 

elmormolják, mert meg-jelennek az esti litániákon, mert böjtölnek minden 
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pénteken, mert gyertyákat gyújtanak és elsuttogják titkos fohászaikat Szentséges 
Szívem töviskoszorús szobrai elıtt. 

De én nem gipszbıl vagyok — mondja az Isten — nem faragott kıbıl vagy 
kiöntött bronzból, hanem élı test vagyok, eleven és szenvedı! 

Közöttük élek és nem ismernek fel. 
Rossz a fizetésem, munkanélküli vagyok, szállásom csak baraklakás, a hidak 

alatt éjszakázom, börtönben szenvedek, kiuzsoráznak minden nap és néha még 
atyáskodnak is fölöttem. Pedig elıre megmondtam nekik: «Amit a legkisebb 
atyámfiának tesztek, nekem teszitek...». 

Ez elég világos. A legfájdalmasabb talán mégis az, jól tudják mindezt ık is, 
csak éppen nem veszik komolyan. Megtörték a szívemet, mondja az Isten — és 
vártam, hogy akad majd valaki, aki szánalmat érez felettem... de nem akadt! 

Éhes vagyok, ruhátlan — mondja Isten. És fázom. Börtönbe zárnak 
megcsúfolnak, a földig aláznak. De mindez csak egy kis rész, 
szenvedéseimbıl...Hogy lassan megedzıdjem... 

Mert az emberek sokkal rafináltabb próbákat is kitalálnak már — mondja az 
Isten. Szabadságukkal felvértezetten, félelmetesen felvértezetten, még kitalálták... « 
Bocsáss meg nekik, Uram, mert nem tudják mit cselekszenek... » Kitalálták az igazi 
háborút! Felfedezték a Passiót... az igazi Passiót... 

Mert mindenütt, hol emberek élnek, ott vagyok én is — mondja az Isten. 
Attól a naptól kezdve, amikor közéjük surrantam, mert mindenkihez és 

mindenkiért jöttem küldetésbe, 
Attól a naptól kezdve végérvényesen elköteleztem magam, hogy egybegyőjtöm 

ıket. 
Gazdaggá lettem és szegénnyé, munkássá és munkaadóvá. 
Szakszervezeti taggá lettem, de azon kívül is dolgozom, lettem sztrájkoló 

munkás és sztrájktörı is, mert sajnos, mindenfajta munkát végeztetnek velem az 
emberek. A tüntetık mellett állok, de ott vagyok a zsandárok között is, mert sajnos 
rendırt és zsandárt is csinálnak belılem az emberek. 

A baloldalon állok, de a jobb mellett is járok, sıt még középen is... 
Német vagyok és francia, majd amerikai és orosz. Észak-koreai vagyok, majd 

dél-koreai; dél vietnámi 
és észak vietnámi; 
Mert mindenütt ott vagyok, ahol emberek élnek — mondja az Isten. 
 

Elfogadtak és becsaptak, ó, az árulók! 
Üdvözlégy, Mester!... 
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Íme: velük vagyok, közöttük vagyok, egy vagyok a soraikból. İk vagyok!... 
Nézzétek: mivé tettek engem?... 

Megostoroznak, felnégyelnek, keresztre húznak; 
Egymást marcangolva engem tépnek széjjel, egymást gyilkolva engem ölnek 

meg. A háborút az emberek találták ki... 
Én robbanok fel az aknákon, én hörgök végsıt a futóárkokban. Én nyögök 

keservesen a gránátszilánkok záporában és én esem el a gépfegyver-sorozatok alatt. 
Én hullatom az embervért minden harcmezın, Az ütközetek éjszakáin én kiáltom az 
emberek jaját, 

És én halok meg emberi halállal a csaták elnémuló, sötét magányában is. ó, 
harcok földje, óriás kereszt, melyre minden nap újra felszegeznek az emberek, Hát 
nem volt elég a Golgota fája? Valóban hiányzott még ez az óriási oltár a szeretet 
áldozatához? 

Miközben körülem kacagnak, dalolnak, táncolnak, és mint az eszelısök 
hatalmas röhej közt keserves keresztre feszítenek?... 

 

Légy irgalmas, Uram!... Legyen már elég... Nem akarom!... Nem ez vagyok 
én!... 

 

De bizony te vagy ez, gyermekem... 
Te vagy és minden testvéred, mert sok kalapács-ütés kell ahhoz, hogy a szöget 

a fába verjék, 
mert sok korbács-ütés kell ahhoz, hogy felhasadjon a csupasz vállak bıre, 
mert sok tövis kell ahhoz, hagy koronába fon-hassák ıket 
és te ahhoz az emberiséghez tartozol, mely most teljes egészében fölöttem 

ítél... Nem számít, hogy azok között vagy-e, akik ütnek 
és vernek, vagy azok között, akik szánalommal néznek; 
hogy azok között vagy-e, akik csak parancsot hajtanak végre, vagy azok 

között, akik szótlan hagyják, hogy mindez megtörténjék... 
Mind bőnösök vagytok: az aktív résztvevık és a tétlen nézdegélık: 

mindannyian!... 
Csak ne légy, Gyermekem, az alvók sorában, akik még így is, akik még most is 

tudnak « békésen aludni...» Aludni!... Szörnyőség! Aludni?... Most?... « Hát egy 
órát sem tudtok virrasztani velem?... ». 

Térdre, Gyermekem, térdre!... Ugye hallod a harci lármát?... 
Harangszó kondul: Kezdıdik a szentmise... Érted hal meg az Isten, mert 

keresztre feszítik az emberek... 
(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl) 
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Egyházközségi hírek: 

 

Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamás atyát, 
a következı telefonszámokon lehet elérni: 

06-30-289-5397, 273-260. 
 
Augusztus 4-5-én, szombaton és vasárnap 

kerül megrendezésre a röszkei falunapok, melyre 
mindenkit szeretettel várnak. A vasárnapi 
szentmise idıpontjáról a következı számunkból 
értesülhetnek. 

 
Augusztus 6-tól, 19 órakor minden hétköznap lesz 

szentmise templomunkban. 
 

A vasárnapi szentmisék idıpontja 
megváltozott!! ! 

 
A délelıtti szentmisék 11 óra helyett, ismét 9 00 –kor 

kezdıdnek, így a buszközlekedéshez kötöttek is részt tudnak 
venni a teljes liturgián. 

A háziasszonyoknak pedig nem kell annyira aggódniuk, hogy az 
ünnepi ebéd nem készül el. 

 
A következı számunkban közölni fogjuk a plébánia 

ügyfélfogadási rendjét, amelybıl kiderül, hogy mikor találjuk az 
atyát a hivatalban. Tamás atya egyébként itt fog lakni a plébánián. 

 
Megköszönjük munkáját Laczkó István atyának, és Isten 

áldását kérve jó egészséget, és sok sikert kívánunk 
tanulmányaihoz, melyet Rómában fog folytatni. 

 
Sok szeretettel köszöntjük Liszkai Tamás atyát, a röszkei 

Szent Antal Plébánia élén. Isten segítségét kérjük áldásos 
mőködéséhez. 
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Bemutatkozás! 
 

Tárgyilagos és tisztességes bemutatkozást 
szeretnék. Így korrekt. Tárgyilagost azért, mert életem 
minden említésre méltó ténye benne van (lényeg szerint 
nem sok), tisztességeset pedig azért, mert ıszintén 
akarom megjelölni azt is, ami a tények mögött vagyok. 

1976-ban születtem Békéscsabán, református 
apa és katolikus anya második gyermekeként. 18 éves 
koromig szülıvárosomban éltem. A papi hivatás iránt 
anyai pap-nagybátyám életpéldája keltette fel 
érdeklıdésemet. Plébános volt egy kis békési faluban. 

Megbecsülték. Szerettem volna, hogy engem is így becsüljenek az emberek, idıvel azonban 
rájöttem, ennyi még nem elég ahhoz, hogy valaki pap legyen. De erre különösképpen a 
szemináriumi, majd a kápláni évek tanítottak meg. Tanultam papnövendékként Veszprémben, 
Szegeden, Rómában, utóbb Budapesten. Tanulmányaim most is folyamatban vannak. Káplán 
voltam Kisteleken, Szentesen és Szegeden. A Szeged-belvárosi plébánia segédlelkésze voltam 
négy évig, innen kaptam jelenlegi kinevezésemet Röszkére, mint plébániai kormányzó. 

Tanulmányaim és lelkipásztori munkám mellett egy vallásos szellemő színház-pedagógiai 
mőhely egyik vezetıje is vagyok, amely a Katolikus Ifjúsági Alapítvány keretében mőködik. 
Nagyon hiszek ebben a munkában, pedig nehéz hinni benne. Akárcsak az Evangéliumban. 
Evangéliumi embernek lenni sokkal nehezebb, mint azt éveken keresztül hittem, pedig sosem 
szakadtam el a tételes vallásgyakorlástól. Rengeteg keresés tartozik hozzá, ez az éltetı eleme. Ez a 
keresés edz meg. Az ember, ha az Evangélium szerint akar élni, sosem lehet elégedett magával. 
Mindig van mit alakítani magán. Sosem lehet befejezett. Mindig hallatlan tisztelettel figyeltem 
Kartal Józsi bácsit, mert még nyolcvan felett is megújulásra kész, önkritikus embernek ismertem. 
Aki tudta, mivel nem szabad megalkudni, mi az, amit kötelesek vagyunk magunkban fejleszteni és 
formálni mindentıl függetlenül. Én is képviselni akarom ezt. Ha felismerik, hogy valami hiba lesz 
benne, kérem, ne hagyják szó nélkül. Felelıs lettem Önökért, és felelıs vagyok Önök elıtt. Mint 
az Egyház papja, ami egy kapcsolat és közvetítés Ég és Föld, Isten és ember, Világegyház és helyi 
egyház között. Feladatomnak érzem, hogy Röszkén az egyházközség az egész Egyház jele és 
miniatőr képe legyen. Ami hordozza az Evangéliumot hitelesen és igazul. Kompromisszumok és 
elhajlások nélkül, ahogy a nagyvilágban is kellene. Ami egyenesen Isten elıtt ad számot. Amire fel 
lehet nézni. Ahol az emberek megkapják a mindennapi kenyeret. 

Ez a munka azonban nem egyszemélyes. Én a magam hivatása és feladatköre szerint egy, 
csak egy vagyok Önök között. Nem vagyok különleges ember. Feladataimat Önök nélkül nem 
láthatom el, és nem is akarom. Bízom benne, hogy az Evangéliumért való munka fog Bennünket 
igazán egyházzá tenni, mert mindenki megkapja benne azt a feladatot, amelyben éppen rá van 
szükség, s amelyet elkötelezetten vállal, ha hisz benne. Szeretném, ha az Egyház valóban hívıkbıl 
állna. 

Sok jót hallottam, tudtam, és ismertem meg már Önökbıl. 
Boldogan érkezem, hogy mennyi idıre, ki tudja. De az a fontos, ami most van. 

Liszkai TamásLiszkai TamásLiszkai TamásLiszkai Tamás
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lgondolkodtató!!!    
 
 
 
 

Egy nap egy kis pillangó látszott egy félig nyitott 

selyemgubóban. Egy férfi ült és nézte a pillangót néhány 

óráig, ahogy küzdött, hogy testét kiszabadítsa a kis lyukon 

keresztül. 

Aztán úgy tőnt, a folyamat teljesen megállt. 

Úgy látszott, mindent megtett, amit tudott, és 

semmi többre nem képes. 

A férfi eldöntötte, segít a pillangónak: fogott egy 

ollót és kinyitotta a selyemgubót. 

A pillangó könnyen kijutott. 

De a teste összeaszott volt, gyenge és a szárnyai összezsugorodtak. 

A férfi tovább nézte, mert várta, hogy bármelyik pillanatban kinyílhatnak a szárnyak, 

megnınek, kitárulnak és képesek lesznek elvinni a pillangó testét, szilárdak és erısek lesznek. 

Semmi nem történt! A pillangó az életét ebben a gyenge testben, összeaszott szárnyakkal 

töltötte. Soha nem volt képes repülni. 

Amit a férfi, az ı kedvességével és jóindulatával nem értett. Hogy a szők selyemgubó és a 

küzdelem a szők nyíláson keresztül szükséges a pillangónak, ez a természetes útja, hogy a pillangó 

kiszabadítsa testét a selyemgubóból, szárnyaival képes legyen repülni. 

Néha pontosan a nehézségekre van szükségünk az életben. Ha hagyjuk az életünket 

akadálytalanul folyni, ez megbénít minket. Nem leszünk erısek, amikor annak kell lennünk. Nem 

fogunk tudni repülni. 

Kértem Erıt… és kaptam nehézségeket, amelyek erısség tesznek. 

Kértem Bölcsességet… és kaptam problémákat, hogy megoldjam ıket. 

Kértem Jómódot… és kaptam agyat és izmot, hogy dolgozzak. 

Kértem bátorságot… és kaptam akadályokat, hogy legyızzem azokat. 

Kértem Szerelmet… és kaptam bajban lévı embereket, hogy segítsek. 

Kértem Jóindulatot… és kaptam lehetıségeket. 

Semmit nem kaptam meg, amit akartam… De mindent megkaptam, amire szükségem volt. 

 

Éld az életet félelem nélkül, nézz szembe az akadályokkal, tudd, hogy képes vagy legyızni 

ıket. 

(Börcsök Eszter) 

E 
A pillangó 
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„Könnyen elkészíthetõ finomságok a nyári forróságban” 

Kovászos uborka: 
Ha már süt, használjuk a napot. 

 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 

A 10-15 cm hosszú uborkákat alaposan mosd meg, majd vágd le a 
két végét. Ezután minden uborkát vágj majdnem a teljes hosszában ketté, majd ismételd meg rajtuk 
ezt a metszést az ellenkezı irányból is. Egy 2-5 literes üvegbe helyezd el az uborkákat szorosan 
egymás mellé, tégy közéjük tisztára mosott kaprot és egy-két gerezd fokhagymát is. A tetejére 
tegyél egy, vagy két szelet kenyeret. A felöntı levet úgy készítsd el, hogy minden liter vízhez adj 
3-4 dkg sót, forrald fel, majd öntsd az uborkára (a lé a kenyeret is lepje el). Az üveget takard le egy 
tiszta tányérral, és tedd ki a napra. Általában 3-4 nap alatt már ehetıvé válik, ilyenkor szedd ki az 
uborkát, és akár hőtve is fogyaszthatod. 

Gyümölcsös kosárka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 

A tésztát meggyúrjuk, pihentetjük, és fél 
centi vastagra kinyújtjuk. Linzerszaggatóval 
kiszaggatjuk. Muffin sütıformába simítjuk a 
korongokat, úgy, hogy az ujjunkkal már eleve 
kosarakat lapogatunk belılük. Magozott meggyel 
(vagy más gyümölccsel) megtöltjük, és 1-1 kanál fahéjas cukorral megszórjuk. Ha nagyon savanyú 
a gyümölcs, akkor tehetünk rá több cukrot is. Körülbelül 180 fokon sütjük, amíg a széle 
aranybarna lesz. A maradék tésztából készíthetünk mini fahéjas csigákat, nagyon jól mutat a 
kosárka tetején. (Összeállította: Szőcs Judit) 

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

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  
� uborka 
� kapor 
� fokhagyma 
� só 
� kenyér 

Hozzávalók:  
A tésztához: 

� 60 dkg liszt 
� 25 dkg margarin 
� 1 db tojássárgája 
� 1 kiskanál szódabikarbóna 
� 2 csomag vaníliás cukor 
� 2 dl tejföl 
� csipetnyi só 
� 2 dkg langyos, cukros 

tejben megfuttatott élesztı 
� 5 evıkanál cukor 

 
A töltelékhez: 

� magozott meggy 
� cukor 
� fahéj 
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Augusztus 5. SZENT NONNA asszonySZENT NONNA asszonySZENT NONNA asszonySZENT NONNA asszony    
 

Cézárea, 285 körül. +Nazianz, 374. 
Fiában, Nazianzi Szent Gergelyben, a nagy kappadókiai teológusban talált 

„életrajzírójára”. Gergely ugyan nem készített életrajzot anyjáról, de beszédeiben és 

sírfelirataiban eleven képet alkotott errıl a „Krisztus-hordozó” és „a keresztet tisztelı 

asszonyról”. 

Nonna keresztény szülık gyermeke volt, Pontusznak arról a vidékérıl, amelynek 

lakóit az emberiség söpredékének tekintették, s akiknek vadsága és gonoszsága szinte 

közmondásossá vált. A felnövekvı Nonna ebben a környezetben is megırizte hitét szülei 

oltalma alatt. Átélte keresztségét; tudta, hogy általa kivált a gonosz világából és Istennek 

szentelték. A nem keresztény, de késıbb szentté vált Gergely városi tisztviselıvel kötött 

házasságot; abban az idıben ez nem volt rendkívüli, és egyházilag sem tekintették 

tiltottnak. Gergely nemzetsége a hüpszisztariusok szektájához tartozott, amelyben a 

pogányság keveredett a zsidósággal. Fia, Gergely szerint azok közé tartozott, akik jóllehet 

a látható Egyházon kívül élnek, mégis benne vannak. Nonna által azután teljesen odatalált 

Krisztushoz. 

Nonna, aki tudta, hogy a házasság két emberbıl egyet alkot, nem volt képes 

elviselni, hogy csak „felében”, „széthasítva”, mintegy fej nélküli testtel lépjen majd Isten 

elé. „Hitének szenvedésében” meg akarta nyerni férjét Krisztusnak -- egyszer gyöngéd 

rábeszéléssel, máskor tartózkodással, ma jó szóval, holnap a késedelmeskedése miatti 

szemrehányással, ahogy a szeretett és szeretı asszony szokta. Mindenekelıtt azonban 

egyszerő keresztény élete, kitartó imádsága és böjtölése lett Krisztushoz vezetıje, ı pedig, 

aki szeretettel alárendelte magát neki, és urának nevezte, szavával a tanítója lett, és feltárta 

neki Isten üdvözítı tetteit. Így elérkezett az a nap, amelyen a férje kegyelemtıl áthatva, 

„forró vággyal és sugárzó reménységgel” kívánta a keresztséget, majd azután az a másik 

nap is, amelyen letette minden világi méltóságát, s pappá és Nazianz püspökévé 

szenteltette magát. 

Nonna három gyermeket ajándékozott a férjének. A teológus Gergelynek volt még 

egy nıvére, Szent Gorgónia és egy öccse, Szent Cézáriusz. Nonna nemcsak a halandó 

életet adta gyermekeinek; az Istennél való halhatatlan élet számára is megszülte ıket. 

Kétszeresen is anyja lett gyermekeinek. Gergely Sárával, Ábrahám feleségével hasonlítja 

össze, akiben az Egyház elıképként jelent meg. Nonna „a szabadok lánya és anyja volt”: 

lánya, mert az új Sára, az Egyház szabadnak szülte ıt; anyja, mert benne az új Sára, az 

Kalendárium 
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Egyház volt jelenlevı, ı pedig gyermekeit saját krisztusi életének teljességébıl formálta ki 

az ígéret gyermekeivé, Krisztus tagjaivá. 

Nonna házasságában is a szüzességet élte; nem a megtartóztatás, hanem a Krisztus-

jegyesség értelmében, amelyre a keresztség által mindenki hivatott. Megvalósította pap 

fiának szavát, amelyet az Úr születésének ünnepén intézett a nıkhöz: „Ti nık, legyetek 

szüzek, hogy Krisztus anyjává lehessetek”. Látható fejében, férjében Nonna láthatatlan 

fejének, Krisztusnak szolgált. 

Mindez a szív egyszerő jámborságában és mintegy magától értetıdıen valósult meg. 

Hitvesi, anyai és háziasszonyi kötelességeit „gondossággal és körültekintéssel” látta el, 

mintha semmit sem tudott volna az Istennel való szakadatlan beszélgetésrıl, és fordítva: 

úgy szentelte magát Isten szolgálatának, mintha nem is lett volna családja. Az elsı nem 

jelentett akadályt a második számára, mert Nonna a hétköznapjaiban Krisztus iránti 

szeretetét valósította meg, és így minden cselekedete imádsággá változott. 

Ez a szeretet nem ismerte a család szők határait. Az özvegyek és árvák, 

szomorkodók, és szükséget szenvedık számára egyaránt megnyitotta a szívét és adakozó 

kezét. Nemcsak a legszükségesebbet adta, hanem gazdagon adakozott, és ebben támogatta 

a férje is, aki „az ajándékozást többnyire az ı kezének engedte át”. Mindenekelıtt pedig - - 

és ez volt a legértékesebb -- a földi adománnyal együtt önmagát is odaajándékozta a 

másiknak. Mások szenvedését úgy fogadta a szívébe, mint a sajátját, sıt még jobban, mint 

a sajátját, és így vitte Isten elé. 

Ehhez a szeretethez az erıt Nonna Istennel való kapcsolatából merítette. Gergely 

magasztalja rendszeres részvételét a zsolozsmában; „mint egy oszlop”, úgy állt a 

zsoltáréneklés közben éjjel-nappal. De mindenekelıtt az oltár volt számára kiapadhatatlan 

erıforrás. 

Nonna nem tett semmi olyant, ami abban az idıben rendkívüli vagy feltőnı lett 

volna. Alkalmazkodott az egyházi szokásokhoz és hagyományokhoz, és mindent élı hittel 

és szeretı szívvel végzett. Így „a talán kicsinek tőnı dolgok” nagyokká váltak. 

Istenszeretı lelkének sajátja volt, hogy „minden emberit az isteninek rendeljen alá”. 

Vasárnap és az egyházi ünnepeken ezért sohasem öltözött gyászruhába, sıt még fiának, 

Cézáriusznak a temetésén is ragyogó ünnepi öltözetben jelent meg, mert az Istennél tudta 

ıt. Cézáriusz ugyanis még katechumen volt, és csak a halála elıtt fogadta a szent 

keresztséget, így halála keresztségének beteljesülése volt. Nonna szíve bizonyára vérzett, 

de elfojtotta könnyeit, és „fájdalmát énekkel nyugtatta meg”. 

Erıs hittel áldozatként fogadta azt is, amikor Isten Gorgóniát, majd férjét is elvette 

az életébıl. Hogy mennyire emberien és egyben milyen keresztényien történt mindez, 

kiderül azokból a szavakból, amelyeket Gergely apja sírbeszéde során intézett anyjához: 

„Anyám! Szomorúvá tesz az elválás? A remény nyújtson számodra örömet. Nincs már 
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messze az a nap, amelyen véget ér a fájdalom. És nincs senkid, aki gondot viselne rád? Hol 

van a fiad Izsák? (Gergely önmagára gondol, mert anyja Istennek adta ıt.) Intézd fiadhoz a 

csekély kérést, hogy vezessen téged, és szolgáljon neked! Adj érte neki valami nagyobbat, 

tudniillik anyai áldásodat, imáidat és a mennyei szabadságot! Dicsérlek azért, mert sokakat 

buzdítottál, akik hosszú idın át bölcsességedre voltak bízva. Akik azonban gyászban 

vannak, hasonlóképpen üdvös intésre szorulnak.” 

Röviddel férje elhunyta után Isten Nonnát is elszólította az életbıl. Szentmise 

közben halt meg az oltár közelében. Gergely költıi szavai haldokló anyja utolsó imádságát 

idézik: „Sok könnyet is felfogsz, kedves oltár. Fogadd most ezt a lelket is utolsó áldozati 

adományként!” 

Nonna felvétetett a földi oltártól a mennyei oltárhoz. 

 
 (Összeállította: Kiss Gábor) 

 

 

 
A röszkei csapat a Szent Erzsébet hittanos versenyen. 

2007. május 5-én, Domaszék-Zöldfáson. 

A hittanos gyerekek éppen birokra keltek a hitoktatójukkal. (Nagyon utálják.) 
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Kedves hittanos gyerekek, szülık, nagyszülık!Kedves hittanos gyerekek, szülık, nagyszülık!Kedves hittanos gyerekek, szülık, nagyszülık!Kedves hittanos gyerekek, szülık, nagyszülık!    
 

Aki hallja, adja át! 
 

Ahogyan ezt már többször is említettük az elmúlt tanév folyamán, az idei 

évben Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára emlékezik az 

Egyház világszerte. Ennek jegyében szervezett a Szeged-Csanádi Egyházmegye 

egy versenysorozatot, amiben több röszkei hittanos is részt vett. 

Az elsı két fordulóban a csapatoknak feladatlapokat kellett kitölteniük és 

visszaküldeniük. A harmadik fordulót Domaszék-Zöldfáson rendezték meg. Itt 

az elsı két fordulóban is elıforduló kérdéseket tettek fel a versenyzıknek, 

tesztelve a versenyre való felkészültségüket, valamint játékos vetélkedın 

vehettek részt a gyerekek. Persze erre a fordulóra minden csapatnak otthon is 

kellett készülnie: mindenkinek kellett készíteni egy olyan alkotást, ami Szent 

Erzsébet életét eleveníti meg; ezen kívül minden felsı tagozatos csapatnak 

Erzsébet életérıl szóló színdarabbal kellett készülnie.  

Az elkészült kézmőves remekmővek a verseny után végigjárják azokat a 

plébániákat, ahonnan a megmérettetésre csapatok érkeztek, valamint azokra a 

helyekre is elkerülnek, ahol szívesen állítják ki ezeket.  

A kiállítás most a mi egyházközségünkben, a templom kórus alatti részében 

tekinthetı meg 2007. augusztus 9-ig (csütörtök). Aki meg szeretné tekinteni 

hétköznap, a szentmisék után teheti ezt meg, vagy napközben a plébániára 

becsöngetve szívesen nyitnak ajtót minden érdeklıdınek. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!  

 Kiss Gábor 

 hitoktató 
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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     

Fájdalmas olvasó 

 

 

 

 

1. aki az Olajfák-hegyén vérrel 
verejtékezett 
 
 

Jézus egész életében, de fıként 
kínjaiban, szenvedésében az a csodálatos, 
hogy egyediek, ugyanakkor végtelenül közösek, 
egyenlık minden kor minden emberének életével és szenvedésével. Az, „aki hathatós szavával 
fönntartja a mindenséget...” (Zsid 1,3), „az Ige testté lett és közöttünk lakozott” (Jn 1,14). „hogyne 
tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hiszen hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett, de bőnt nem 
követett el” (Zsid 4,15). Benne, érte és értünk az egész világtörténelemben tovább folytatódik vére 
hullása, szenvedése, keresztáldozata. A hátunk mögött bezárult évszázad megannyi brutális 
vérengzése, esztelen, értelmetlen emberölése, népirtása, agressziója: minden kiömlı vér-
patakJézus Krisztus egyetlen véráramlásába torkollik, ott kap jelentést, ott születik válasz az 
özvegyek, árvák, sírók és vigasztalanok nyitva maradó kérdéseire, miértjeire. 

Antióchiai Szent Ignác hitvallása minket is erısít: „Engedjétek, hogy vadállatok étele 
legyek, Istenhez jutok általuk. Isten gabonája vagyok, ıröljön meg a vadállatok foga, hogy 
Krisztus tiszta kenyerévé legyek...” (Ad Rom 4,1). 

„Én szívembe jól bevéssed, / Szőzanyám, nagy szenvedésed / s az Átvertnek sebeit!” 
(Stabat Mater) 

Keresztények, sírjatok. 

Mélyen szomorkodjatok. 

Keseregjen minden szív, 

Aki Jézusához hív. 

Hogy mennyi szenvedı ember van a világon, azt csak Isten tudja. Nekünk mindig a saját 
szenvedésünk a legnehezebb. Szenvedni még rosszabb önzı módon... Hadd tekintsünk ki a 
„siralomvölgy” egészére, imádságunkba hadd foglaljuk bele a világban élı valamennyi éhezı, 
fázó, fájó, félı, megkínzott, üldözött, magányos, beteg, haldokló felebarátunkat. Bárcsak halvány 
fénysugárrá lenne számukra imádságunk, minket pedig észrevétlenül megerısítene a saját 
keresztjeink hordozásában! 



Csodatévı  2007. augusztus 
 

� 
              15               

  

� 
Két székely favágó üldögél este a tőz mellett. Hosszas hallgatás után 

megszólal a fiatalabb:  
- Bátyám, van másik nadrágja? 
- Van, fiam. 
 Pár perc múlva ismét megszólal a fiatalabb:  
- Akkor ez hadd égjen 

 

� 
 

Az állatorvos megkéri az asszisztensét, hogy adjon be hashajtót a Rárónak. 
Elmagyarázza, mi a teendı: 
- Dugjon be egy csövet a ló szájába, tegye be a tablettát a csıbe, és fújjon bele jó 
erısen, így a gyógyszer a ló nyelıcsövébe kerül. 
Fél óra múlva kérdi az asszisztenst: 
- Na, hat már a hashajtó? 
- Igen, de sajnos a ló fújt elıször. 
 

� 
 

Öreg székely ül a vonaton, belibeg a kocsiba egy hölgyike, intenzív 
illatfelhıt húzva maga után. Meg is kérdezi az öreg, hogy mi ez az illat. 

Mire a hölgy: 
- Le fragrance II. a Diortól, Párizsból 50 ml 29.800 Ft. 
Hümmög az öreg, erre nem lehet mit mondani, majd pár perc múlva 

enyhén oldalra dılve elereszt egy kb 20 másodperces, lapos pukit. A 
hölgynek könnybe lábad a szeme, enyhén kiakadva kérdezi: 

- Jézusom, mi ez a szag? 
Mire az öreg: 
- Tarkabab, Érmihályfalváról, a Józsitól, fél kiló 180. Ft... 

 

� 
 
- Hogy sikerült a lánya házassága, szomszédasszony? 
- Remekül! A férje hagyja pihenni, még a reggelit is ágyba viszi neki, el is 
mosogat, sıt a múlt héten vett a lányomnak egy nercbundát! 
- Ne mondja! És hogy vált be az új menye? 
- Rémes egy teremtés! Délig hever az ágyban, a fiammal készítteti el a reggelit, 
szegény gyereknek kell mosogatnia, és ami mindennek a teteje, a múlt héten 
még egy nercbundát is kizsarolt magának! 

Viccek: 
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A rejtvényre adott megfejtéseiket augusztus 26-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy 
Interneten. 

Elızı rejtvényünkre helyes megfejtést a következı küldte be: 

Papp Istvánné (Röszke). 
A júliusi rejtvényünk megfejtése: 

„Gyerekek elıl az üvegdarabokat felszedje, nehogy 
belelépjenek.” 

 
 

 

1. „Csak öt kenyerünk van és két halunk” - felelték.  
 

2. „A nép azonban szomjas volt, azért tovább zúgolódott Mózes ellen: „Miért hoztál ki bennünket 
Egyiptomból - kérdezték -, talán azért, hogy gyermekeinkkel és állatainkkal együtt szomjan 
haljunk?” 
 

3. „Történt, hogy Keresztelı János a pusztában hirdette a bőnbánat keresztségét a bőnök bocsánatára. 
Kivonult hozzá egész Júdea vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Miközben megvallották bőneiket, 
megkeresztelte ıket.” 
 

4. „Amikor már lehetetlen volt tovább rejtegetnie, papiruszkosarat készített neki, s bekente aszfalttal 
meg szurokkal. Bele tette a kisgyermeket, és elhelyezte a nád közé, közel a folyó partjához.” 
 

5. „Te pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki kezed a tenger fölé és válaszd ketté, hogy Izrael fiai száraz 
lábbal átmehessenek rajta.” 
 

6. „Ábrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a síkság helységeiben tanyázott és egészen Szodomáig 
táborozott.” 
 

7. „Egyszerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a bárkát. İ azonban 
aludt. Odamentek hozzá, fölkeltették és kérték: Uram, ments meg minket, elveszünk!” 
 

8. „A csúnya és sovány tehenek felfalták a hét szép és kövér tehenet. Erre a fáraó fölébredt.” 
 

9. „Jézus látta, hogy Simon és testvére, András - halászok lévén - épp hálót vetnek a vízbe. Jézus ezt 
mondta nekik: „Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket.” 

CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Szőcs Judit 
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert 

Lektorálta: Liszkai Tamás 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 ! ! !    
 

 

Minden idézet valamelyik vízzel 
kapcsolatos. Melyikkel? 

 

Nílus ………………………………………………… 

Vörös-tenger ………………………………………… 

Jordán ………………………………………………… 

Genezáreti-tó …………………………………………. 

Hóreb sziklájából fakadó forrás ..……………………. 

A pontozott vonalra írják 
az odaillı mondatok 
megfelelı sorszámát. 


