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Miseszándékok
November (az esti szentmisék idıpontja 17 h)
1.

Csütörtök

2.

Péntek

3.
4.

Szombat
Vasárnap

5.
6.
7.
8.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök

9.

Péntek

10.
11.

Szombat
Vasárnap

12.
13.

Hétfı
Kedd

14.
15.
16.
17.
18.

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

26.
27.

Hétfı
Kedd

28.
29.
30.

Szerda
Csütörtök
Péntek

9h: A szentek közösségének dicséretére
14h: A Zarándok Egyházért
este: Szeretteinkért
9h: A szenvedı Egyházért
este: Barát Sándor – 30.évf.
Papp Gábor – 6.évf.
9h: Paplogó Imréné Babarcsi Gizella –
3.évf.
este: Márki Szilveszter és Szekeres
Mária + ifj. Márki Szilveszter
id. Lovászi Imre és ifj. Lovászi Imre
Kriván Miklós és Kolonics Etelka
Szécsi János, Farkas Julianna és Szécsi
Imre

+ Szőcs Károly
9h: Rózsafüzér Társulat tagjai
este: Márki István, Harkai Anna; élı és
elhunyt családtagok

9h: Németh István és Módra Erzsébet
este: Ábrahám Fúrus István és neje –
5.évf.
Ábrahám Erzsébet, Rozália, Mária, Pál

Tombácz Vincéné Szakáll Anna 4.évf.
9h:
este:
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Szentek és
ünnepeink
Mindenszentek

Halottak napja
Szent Szilvia
Évközi 31. vasárnap
Borromeo Szt. Károly

Szent Imre herceg
Szent Krisztina
Szent Ernı
Szent Gottfrid
Lateráni Bazilika
felszentelése
Nagy Szent Leó pápa
Évközi 32. vasárnap Szent
Márton
Szent Jozafát
Magyar szentek és
boldogok
Szent Hypatiusz-Huba
Nagy Szent Albert
Skóciai Szent Margit
Szent Dénes
Évközi 33. vasárnap Szent
Jenı
Árpádházi Szent Erzsébet
Szent Ödön-Edward
Szőz Mária bemutatása
Szent Cecília
Szent Kelemen
Vietnámi szent vértanúk
Krisztus Király
vasárnapja
Alexandriai Szent Katalin
Szent Konrád
Szent Virgil
Marchiai Szent Jakab
Szent Filoména
Szent András apostol
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TYÚKSZEMRE LÉPETT
A tyúkszemére lépett!
Haragosan néztem fel rá
és zavartan nézett vissza ı.
De aztán, Uram, úgy gondoltam, nem egészem ok nélkül léptünk ki mind a
ketten közös kapunk küszöbére.
Csöngetett… Én ajtót nyitottam.
Mosolyogva.
Visszamosolygott,
és szívélyesen kezet rázva váltunk el.
Köszönöm, Uram, hogy találkoztam vele…

GUMIKÖTÉL
Két kézre kapta a gumikötelet, hogy batyuját a csomagtartóra
kösse.
Hármat húzott a gumikötélen, de az hirtelen szétszakadt.
Kézfejét nyomogatta, mert a visszavágó kötéldarab
hátrasuhintva ostorként csapott rá s mérgelıdött, mert fájt
a nyoma.
Új kötéllel mindent újra kellett kezdeni.
Eképpen, Uram, vándorcsapatom erejét feszíthetem én is, de nem fokozhatom a
szakadásig,
mert a többieket hátra vetné az erı s egyedül maradnék az ismeretlen úton.
Így van ez, Uram, szent Egyházadban is, mely lassan, terhesen halad elıre.
Parancsold meg, hogy néhányan teljes erıvel húzzák maguk mögött a hosszú
menetoszlopot,
mert olyan ösvényt vágott nekünk az idı, amilyet eddig még soha senki lába nem tiport;
de meg ne törjék az egybefőzött láncszemek sorát!
Életed körébıl el-kivetve bizony sokan meghátrálhatnának,
s mindent újra kellene kezdeni…
(Szerkesztette: Ábrahám Judit)

(Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl)
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Egyházközségi hírek:
Plébániai kormányzónkat, Liszkai
következı telefonszámokon lehet elérni:
06-30-289-5397, 273-260.

Tamás

atyát,

N o v em be r h ó napban az e s ti
ó r ak or k ez d ı d nek te m plo m u nk ban.

s z e ntm is ék

a

17

A plé bánia ügyfél fogadási rendje:
Keddtıl — péntekig:

900 – 1200 –ig.

November 18-án, vasárnap, a délelıtt 9 órakor kezdıdı
szentmise keretében tartjuk ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET JUBILEUMI
ÜNNEPét, mely egyben a SZOLGÁLÓ SZERETET NAPJA is az Egyházban.
Ebbıl az alkalomból győjtést hirdetünk egyházközségünk minden
tagja számára. Arra kérünk mindenkit, hozzanak valamit magukkal a
szentmisére, a gyerekek és diákok akár egy nem használt, de még jó állapotban lévı
játékot vagy valami kis kézzel készített ajándékot, a felnıttek egy-egy, már nem
olvasott könyvet, kisebb lakberendezési eszközt vagy ugyancsak saját kezőleg készített
és díszített használati tárgyat (barkácsolt tárgy vagy kötött sál, sapka, díszborítású
füzet, stb.), amit szívesen adnának át. Fontos, hogy örömmel és szívvel tegyék! Kérjük,
hogy használt ruhanemőt vagy élelmiszert (kivéve tartós szavatosságú édességet)
ezúttal ne hozzanak! Az összegyőjtött ajándékokat a szegedi Karitász központba
továbbítjuk mint a röszkei hívek ajándékait. Kérünk mindenkit, az ajándékozás által
tegyék szebbé az ünnepet. A hozott ajándékhoz tegyenek hozzá egy kis névkártyát,
hogy aki majd megkapja, tudja, kinek az ajándéka ez. Minden ajándékozónak
meglepetéssel köszönjük meg figyelmességét a mise végén.
Megjelent a 2008-as évre az új SZEGED-CSANÁDI KALENDÁRIUM. Ára: 400 Ft.
Megvásárolható a plébániahivatalban vagy a sekrestyében.
Akik november hónapban MISESZÁNDÉKot szeretnének kérni, jelezzék a
plébániahivatalban vagy a sekrestyében. Több hely szabad még.
Adventben, december 4-tıl 21-ig hajnali miséket, ún. RORATE-MISÉKet tartunk
hétköznapokon hétfı kivételével, fél 7 órai kezdettel. Ebben az idıszakban hétköznap
nem lesznek esti misék! Decemberben hétfınként nem lesz szentmise templomunkban!
Megértésüket kérjük! A szombati és vasárnapi szentmise idıpontok változatlanok
maradnak!
Szeretettel várunk minden lelkes tagot a TEMPLOMI ÉNEKKARba hétfınként 17.30ra a plébánia hátsó hittantermébe.
Novembertıl kezdve havi rendszerességgel SZÜLİI MUNKACSOPORTot szervezünk a
plébánián, amelyre szeretettel hívunk és várunk minden szülıt, akinek kicsi, vagy
iskoláskorú gyermekei vannak. Így különös tekintettel ajánljuk ezeket az alkalmakat, a
keresztelést kérı szülıknek ill. azoknak, akiknek gyermekei plébániánk hittanosai. Ezek
a találkozások felelnek meg az általános keresztelési oktatásnak és szülıi értekezletnek
is, hiszen a témák a gyermek hitbeli nevelésének kérdéseit tekintik át. AZ ELSİ
IDİPONT: NOVEMBER 12. HÉTFİ, 18 ÓRA. Helyszín: a plébánia hátsó hittanterme. Az
elsı alkalom témája: a csecsemı-kor sajátosságai.
Témavezetık: Vlocskó Mihály és Ördög Tibor egyházközségi családreferensek.
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E

lgondolkodtató!!!

Interjú Istennel
Azt ál modta m, inte rjút készítek Iste nn el.
- T ehát interjút sze retnél tılem? - kérd ezte Isten.
- Ha van rá eg y ki s idıd - mondta m.
Isten mosol yg ott:
- Az idım végtelen. Mil yen kérdé seid v annak s zá mo mra?
- Mi a leg megle pıb b szá modra az e mb eriségben? …
Isten vála szolt:
- Az, hog y unal masnak tartják a g yer mekk orukat, sie tnek feln ıtté
válni, majd vág yód nak újból g yer mekk é lenni.
Az, hog y elve szít ik egész ségük et, hogy p énzt szerez zenek, majd
elveszítik p énzüket , hogy vis szakapj ák egész ségük et.
Hogy a jövıtıl val ó félel mük miatt megfele dkezne k a jel enrıl ann yira,
hogy se m a jelenbe n, se m a jöv ıben ne m éln ek.
Az, hog y úg y élne k, mintha s ose m ha lnának meg, és úg y halnak me g,
mintha so se m éltek volna.
Isten meg fogta ke z emet, és eg y ideig hallgattunk. M ajd megk érdezte m:
- Mint szülı, mit s zeretnél ha g yerme keid megtanulná na k az élet n ag y
leckéibıl?
Isten mosol yo gva v álaszolt:
- Hogy megtanuljá k, senkit se m kén yszeríthetnek, hog y szeres se ıket.
Amit teh etnek, en g edjék, hog y szeretv e leg yenek.
Hogy megtanulják , nem jó magukat má sokkal ö ssz eha sonlí tani.
Hogy megt anulják, hogy eg y gazd ag e mber ne m feltétl en ül az, akinek a
legtöbb van, han e m az, akinek a legke vesebbre v an sz üks ége.
T anulják meg, hog y pillan atok alatt mél y seb et ejthetn ek azon, akit
szeretnek, d e sok é vbe telik, hog y meg gyóg yít sák a seb et.
T anuljanak megboc sátani, meg bocs átás t gyak orolva.
T anulják meg, hog y vannak sze mél yek, akik nag yon szeret ik ıket, cs ak
egyszerőe n ne m tud ják ezt kifejezni é s meg mut atni.
Hogy t anulják me g, két emb er nézh et ugyanarra a do logra, és azt
különbözınek látj a.
Hogy megtanulják, nem mindig el ég, ha má sok megb ocs átanak nekik ,
hane m nekik i s meg kell bocsát aniuk ö nmag uknak.
É s, hog y megtanulj ák: É n itt vagyok mindig.
(Börcsök Eszter)
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KÉRDEZZ-FELELEK
A SZEKTÁKRÓL
MORMONOK
Avagy ahogy önmagukat nevezik: Az Utolsó Napok Szentjeinek Egyháza, sıt: Jézus
Krisztus Egyháza, vagy: az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
A mormonokat a történelmi egyházak kivétel nélkül mind kereszténységtıl idegen
szektának tekintik!

1. Mit nevezünk szektának?
A szekta szó a latin ’sequor’, követni szóból származik, a többségi felfogással
szembeforduló vallási irányzat követıit jelöli.
A Keresztény Egység Titkársága néhány más szervezettel együtt így határozta meg a
szekták fogalmát: „Olyan vallási közösségek, amelyek valamely nagy kultúra vallási
közösségének tanaiból és gyakorlatából származtatják magukat, de azzal mégsem kívánnak
azonosulni”.
Vagyis a szekták legfıbb ismertetı jegye a „kontra-jelleg”, a kiindulásul vett
közösség hátbatámadása. Keresztény és álkeresztény szekták esetében a hátbatámadott
tanítás és gyakorlat a hagyományos kereszténység, a történelmi egyházak tanítása, élete,
gyakorlata. A mormonokra pontosan ez jellemzı. Az „utolsó nap szentjeinek egyházát”
álkeresztény szektának kell tekintenünk, mert nem kizárólag a keresztény
kinyilatkoztatásra építik hitüket.

2. Hogyan keletkezett a szekta?
Alapítójuk, Joseph Smith 1805. dec. 23-án született az Egyesült Államok Sharon nevő
falujában. Családja presbiteriánus lett. Azt állította, egy Moroni nevő angyal jelent meg
neki, aki tudatta vele, hogy az erdıben arany lemezekre írt könyv van elrejtve, amely
Amerika ıslakosságának eredetére vet fényt. Állítása szerint meg találta a lemezeket és
barátaival lefordította. Újabb látomásban Keresztelı János, Péter, Jakab és János „ároni
papsággal” ruházta fel ıket, késıbb -miután megkeresztelték egymást- megkapták a
„melkizedeki papságot” is. Hármójuk bizonyságtételét a Nyolc tanúé követte,
megjelentették a Mormon könyvét, és 1830. április 6-án Fayette-ben kimondták az új
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egyház, az Utolsó Napok Szentjeinek Egyháza létrejöttét. Késıbb maga a három tanú is
elpártolt az új közösségtıl. Végsı soron nincs bizonyíték arra, hogy a lemezek valaha is
léteztek volna. Smith sokak ellenszenvét váltotta ki, végül gyilkosság áldozata lett.
Az elsı mormonok többnejőségben éltek (ószövetségi mintára), csak 1890-ben
szüntették be a poligámiát. Központjuk Salt Lake City, a Sóstó Városa.

3. Mit tartanak Jézusról?
Szerintük Jézus ember volt, csak istenné lett, nem szőztıl született, hanem Isten és
Mária nemi kapcsolatának (valamiféle házasságtörésnek?) gyümölcse. Többnejőséget
tételeznek fel magáról Krisztusról is. Ezek után hiába emlegetik Jézus Krisztus Egyházát,
engesztelı áldozatát, valójában nem ugyanabban a Krisztusban hisznek, mint a valódi
keresztények!
Tanításukat valamiféle evolúciós-elmélettel igyekeznek kelendıvé tenni: amint Jézus
is istenné fejlıdött, mondják, úgy mindenkire érvényes: „amilyen most az ember, olyan
volt valamikor Isten, és amilyen most az Isten, olyan lehet egykor az ember” (Lorenzo
Snow mormon „apostol”).
Ami az Isten-kérdést illeti, nem egy-Isten-hívık. Szerintük a mindenség több világból
áll, mindegyiknek megvan a maga istene, aki nem teremtı, hanem az örök anyag
szervezıje (!). Emlegetik a Szentháromságot, de valamiféle többistenhit formájában. A
legfıbb isten az Atya vagy Elohim. A Föld istene Jahve, csak teremtmény, a Fiúval azonos.
Testük van, mint a Szentléleknek is. Az istenek emberi természetőek, mennyei
zöldségekkel táplálkoznak, többnejőségben élnek és örökké szaporodnak... Ez inkább scifi, nem pedig új- vagy ószövetségi tanítás.

4. Hogyan fogadják a Szentírást?
A keresztény Szentírást elfogadják ugyan, de ezzel egyenrangú könyvnek tekintik
saját „bibliájukat”, a Mormon könyvét, s ezzel az úgynevezett folyamatos kinyilatkoztatás
elvéhez jutnak el. Smith azt állította, hogy az 1823-ban talált arany táblácskák Mormon
nevő próféta írásait tartalmazták, ennek angol fordítása volna Mormon Könyve (mivel
állítólag Mormon próféta írta). A könyv semmiképp sem lehet 1400-2400 éves, hiszen 1819. századi amerikai politikai és vallási szókészletbıl, korabeli bibliafordítások szövegébıl
merít, sıt csaknem teljes egészében Salamon Speulding presbiteriánus prédikátor vallásos
fantasztikus regényének egy változata, tehát hamisítás. Ezt erısíti az is, hogy a könyv
szerint az amerikai indiánok a zsidók leszármazottai.Erre semmiféle történelmi adat nincs,
a tudósok szerint az indiánok mongol népektıl származnak, akik átkerültek az amerikai
kontinensre.
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Tanításuk a Mormon Könyve mellett a Tan és Szövetségek illetve a Nagyértékő
Gyöngy c. könyvekre épül.

5. Mennyiben keresztények?
A mormonok mindennapi életét átjárja sajátos lelkiségük, munkaszeretık,
jelentıséget tulajdonítanak a nevelésnek, van aszkézisük (vö. alkohol, dohány, kávé, sıt tea
tilalma), a lelkiismereti szabadság harcosai - mindezek keresztény vonásoknak is
tekinthetık. Istenrıl, Krisztusról, az üdvösségrıl vallott tanításuk azonban merıben eltér a
keresztény egyházak felfogásától.
Bár megvan náluk a keresztség, és emlegetik az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevét,
valójában több istenhívık, magyarán: nem keresztények! Közösségük semmiképp se Jézus
Krisztus „mai egyháza”!

6. Mit mondanak a Katolikus Egyházról?
Elvetik és önmagukat tekintik Jézus Krisztus mai egyházának. Pedig az egyház
alapításáról tudunk (Mt 16, 19), a mormon közösség létrejötte viszont, mint láttuk,
legendák ködébe vész. Jézus Krisztusnak semmiképp sem lehet olyan egyháza, sem ma,
sem holnap, amely több Istenben hisz és Jézust fejlıdés eredményének tartja. Az
Újszövetség nem ismeri azt a kétféle (ti. ároni és melkizedeki) papságot sem, amelyrıl a
mormonok tudni vélnek. A misébıl és az úrvacsorából már csak „lakoma” lett náluk, s ez
is csupán kenyérbıl és vízbıl áll. Ez mindenestıl eltér attól, amit Krisztus követıire
hagyott.

7. Miben áll az emberek üdvössége?
Elfogadják az üdvösség lehetıségét (az „utolsó napok egyháza” kifejezés nevükben
épp a világvégi tanításra utal), de a földi élet mintájára képzelik el (vö. mennyei házasság).
Ez nem kereszténység, hanem mohamedanizmus, ti. az evangélium szerint az örökéletben
nincs házasélet (vö. Mt 22,30).
Az üdvözültek körét - akárcsak Jehova tanúi a saját köreikre - önmagukra szőkítik le,
s úgy vélik, további fejlıdés zajlik ott is, a megújult földön csak az elırehaladottabb lelkek
maradhatnak, a többiek más bolygókra kerülnek.
A túlvilág három fokozatát feltételezik: a mennyei, a földi és a földöntúli dicsıséget
(ti. más bolygókon való továbbélést), ami nem bibliai eredető, hanem ismét inkább
fantasztikus regényekbe illı gondolat.
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8. Miért nem fogadhatjuk el tanításukat?
1. Ami többistenhívı felfogásukat illeti, Szent Pál szerint „egy az Isten, ki mindent
átjár, mindent áthat, mindent betölt”. Krisztus „istenné fejlıdése” nagyon tetszetıs
elgondolás, csak éppen nem bibliai! A „fejlıdı abszolútum” pedig önellentmondás.
2. Az igazi keresztény nem fogadhatja el új kinyilatkoztatás lehetıségét: Gal 1,9.
szerint „ha mennybıl jövı angyal hirdetne is más evangéliumot, mint amit mi hirdettünk,
átkozott legyen”.
3. További jellegzetes tanításuk a halottakért való keresztelkedés. lPét 4,6-ra
hivatkozva hirdetik, a holtakhoz is el kell juttatni az üdvösséget, s ennek módja szerintük a
halottak helyett való keresztelkedés. Hogy tudják, kikért is kell ezt megtenni, központjukba
igyekeznek begyőjteni minden születési anyakönyvi adatot szerte a világból. Pedig a Péterlevélben csak arról van szó, Jézus meghirdette az idıben elıtte élıknek is az üdvösséget,
arról nincs szó, hogy ezt folytatni kell. Másrészt a halállal lezárul az érdemszerzés
lehetısége, a halálban végérvényessé vált állapoton tehát késıbb már nem lehet változtatni,
különösen pedig más helyett nem. Végül: a keresztség az élık szentsége, Mt 28,19-ben
Jézus az élık keresztelésére szólít! Az ısegyházban jelentkezett hasonló szokás, de Szent
Pál nem látja értelmét, hogy egyesek „a halottakért keresztelkednek meg” (1Kor 15,29). A
halottakkal való kapcsolattartás ilyen fokú keresése nem más, mint okkultizmus, ami
idegen a kereszténységtıl.

9. Mivel keltenek ellenszenvet?
A legtöbb mai szektához hasonlóan szenteknek tekintik önmagukat (ezt tükrözi már
önmagukról alkotott meghatározásuk is). Holott még az apostol is arról vallott, „a bőnösök
közt én vagyok az elsı” (1 Tim 1,15)!

10. Hányan vannak?
Szerte a világon mintegy ötmilliónyian, Magyarországon tízezernyien lehetnek.

11. Hogyan térítenek?
Térítıi módszerük a Jehovásokéra emlékeztet. Papjaik fiatalemberek, akik párosával
járják a világ városait, és minden eszközt latbavetve igyekszenek megnyerni a fiatalokat az
egzotikus vallásnak, ami azok szemében maga Amerika…
(Kiadja a Logosz Munkacsoport egyházi jóváhagyással.)
(Összeállította: Ábrahám Judit)
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Juci ünnepi receptjei
„Juci ôszi receptjei II.”

Csokoládés madártej
Hozzávalók:
A habgaluskákhoz

8 tojásfehérje

6 dkg cukor

1 liter zsíros tej

só
A mártáshoz

12 dkg étcsokoládé

6 dkg cukor

6 tojássárgája

2 kávéskanál ırölt fahéj
A díszítéshez:

csokoládéreszelék!

Elkészítés:
A tojásfehérjékbıl csipetnyi sóval és a
cukorral kemény habot verünk. Vastag falú
edényben forrásig melegítjük a tejet, majd kanállal körülbelül 25 galuskát szaggatunk, és
négyesével-ötösével a gyöngyözı tejbe tesszük. Mindkét oldalukat 3-3 percig fızzük, de a
forgatásnál vigyázunk, nehogy szétessenek. Szőrıkanállal kiemeljük, és tányérra tesszük. A
mártáshoz a tejet újra felforraljuk, és belekeverjük a darabokra tördelt csokoládét. Egy nagyobb
tálban összekeverjük a felvert tojássárgákat, a cukrot és a fahéjat, majd állandóan kevergetve,
fokozatosan hozzáadjuk a csokis tejet. Az egészet visszaöntjük a lábasba, és állandóan kevergetve,
kislángon, vigyázva, hogy fel ne forrjon, kissé besőrítjük, majd félretéve hőlni hagyjuk. A mártást
mélytányérokba adagoljuk, és mindegyikre habgaluskákat teszünk. Meghintjük reszelt
csokoládéval, és tálaljuk.

Diós falatok
Hozzávalók:







10 dkg csokoládé
3 evıkanál víz
1 evıkanál tejszín
2 evıkanál rum
15 dkg porcukor
12,5 dkg dió (durvára
vágott)
 30 dióbél
Elkészítés:
A csokit kis darabokra tördeljük, és vízgız felett, a vizet is hozzáadva, felolvasztjuk.
Belekeverjük a tejszínt, a rumot, és sima krémmé dolgozzuk. Hozzáadjuk a cukrot és a durvára
vágott diót. Hideg helyre tesszük, hogy megkeményedjen a massza. Amikor már kemény, de azért
formázható, kis golyókat készítünk, és minyonpapírokra rakjuk. Minden golyó tetejére egy-egy
dióbelet teszünk.
(Összeállította: Szőcs Judit)

Jó étvágyat!
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Kalendárium
November 22.

SZENT CECÍLIA

+Róma, 250 körül
Történetkritikailag lehet kifogásokat támasztani Cecília történetével szemben,
mégis ez a törékeny, ifjú szőz vértanú igen nagy tiszteletnek örvend. Élete közismert, és a
középkor vége óta a római zarándokok valamennyien találkozhattak szobrával a trasteverei
templomában. Nyíltan és komolyan senki sem vonja kétségbe, hogy Stefano Maderno
Cecília élethő képét alkotta meg híres szobrában. Ugyanis egy felirat ma is hirdeti, hogy
Sfondrati Paulus bíboros ebben a formában és helyzetben látta Cecília holttestét, amikor
1599-ben, a bazilika renoválása alkalmával számos tanú elıtt fölnyitották a szarkofágot.
Rampolla bíboros azonban alaptalanul másként vélekedett, amikor háromszáz
évvel késıbb egy hasonló helyzetben megtagadta az engedélyt a szarkofág fölnyitásához.
Akkor ugyanis a sokáig minden kétség nélkül elfogadott Cecília-legenda annyira a tagadás
és a kritika kereszttüzében állt, hogy a neves jezsuita történész, Delehaye szerint „az egész
római hagiográfia legbonyolultabb kérdése” volt.
Az új római kalendárium is kifejezi fenntartásait. S hogy Cecília ünnepét nem
törölték a naptárból, az csak annak a széles körő tiszteletnek köszönhetı, amely a nép
oldaláról mutatkozott, s amelynek következtében Cecíliát már a 6. században fölvették a
szentmise római kánonjába.
Az irodalmi szövegek fiatal leányként mutatják be Cecíliát, akiben a nemesi
származás, a testi szépség és az erények ékessége szokatlan harmóniában találkozott.
Hitének jeleként állandóan a szívén viselte az Evangéliumot, és arannyal átszıtt ruhája alatt
durva szırbıl készült ciliciumot hordott. Szülei úgy határoztak, hogy feleségül adják
Valerianushoz, s e tervet Cecília az akkori szokások szerint nem változtathatta meg. Így a
családja rangjához illıen készült a házasságra.
Abban azonban reménykedett, hogy kiszemelt vılegénye tiszteletben fogja tartani
Krisztus iránti szerelmét. Így várta a menyegzı napját, és szíve a lakodalmi muzsika
közepette is csak az Úrnak énekelt. Amikor kettesben maradt férjével, föltárta elıtte a
Király titkát: egy angyal ırzi féltékenyen a szerelmét és teste szőzi tisztaságát; errıl maga
Valerianus is meggyızıdhet, ha ifjú feleségének szíve szerelmét tudomásul veszi. A még
pogány Valerianus egy föltétellel fogadta el Cecília magyarázatát: ha ı is meglátja az
angyalt. De megfenyegette Cecíliát, hogy ha ez nem történik meg, hazugságáért megöli.
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Cecília erre azt válaszolta: megláthatod az ırzı angyalomat, ha
megkeresztelkedsz! Valerianus teljesítette e föltételt. A Via Appián a harmadik
mérföldkınél koldusok vártak rá, és elvezették Urbán pápához. Ez az ısz aggastyán
megkeresztelte és fehér ruhában küldte vissza Cecíliához. Hazatérve a szobájukban
meglátta felesége ırzı angyalát, aki liliomból és rózsából -- a szüzesség és a vértanúság
jelei -- font koszorút helyezett mindkettıjük fejére. Ezután megkérdezte Valerianust, mit
kívánna a leginkább. İ testvérének, Tiburtiusnak a megtérését kérte. Az ég segítségével
Cecília Tiburtiust is megnyerte a hitnek, s a gıgös római ifjú megtért az addig annyira
megvetett keresztények közé. Cecília azt mondta neki, hogy csak akkor ismeri el
sógorának, ha Urbán megkereszteli ıt is.
A megtérés után hamarosan a keresztút következett a két testvér számára.
Eltemették ugyanis azokat a keresztényeket, akiket Turcius Amalchius prefektus idejében
öltek meg, ezért ıket is bevádolták, és bíró elé vitték. Mivel megtagadták az elıírt áldozati
ceremóniát, Maximus Corniculariusnak a lehetı leggyorsabban a közelben lévı Jupiteroltárhoz kellett volna vezetnie ıket, hogy áldozzanak az isteneknek, vagy karddal azonnal
kivégzik ıket. Az eljárás gyorsaságának oka a vádlottak nagy vagyona volt, melynek
késedelmeskedés nélkül kellett az államra szállnia. Maximus azonban csodálva e fiatalok
bátorságát, és szánakozva is rajtuk, magára vállalta a felelısséget és késleltette a kivégzést.
Házába vitte ıket, és mindnyájan ott töltötték az éjszakát. Cecília papok kíséretében
megjelent a háznál, hogy Maximust és kíséretét Krisztushoz térítse. Mikor megvirradt,
Cecília így bátorította a vértanúságra készülıket: „S most rajta, Krisztus katonái! Tegyétek
le a sötétség fegyvereit, és ragadjátok meg a világosság fegyvereit!” A halálba menık
pedig ezt mondták neki: „Elhisszük, hogy Krisztus valóban Isten. Különben nem
gondoskodott volna rólunk, ilyen szolgálót adva nekünk, mint te vagy!”

Barátai eltemetése után hamarosan Cecília
is bíró elıtt állt. A gyenge szőz a per folyamán olyan
bátorságot tanúsított, és olyan meggyızıdéssel védte
a hitét, hogy a hallgatóságból százan megtértek
Krisztushoz, akiket Urbán pápa mind megkeresztelt.
A prefektus megmakacsolta magát a hitetlenségben.
Annyit azonban engedélyezett, hogy ne azonnal, hanem három nap múlva végezzék ki
Cecíliát. Ez neki elegendı volt ahhoz, hogy házát az Egyháznak ajándékozza. De úgy
tőnik, maga a prefektus is visszariadt a nyilvános kivégzéstıl, ezért úgy rendelkezett, hogy
Cecília házának főtsék túl a fürdıjét, és ott fojtsák meg vagy égessék el. A tervet azonban
nem tudták végrehajtani, s amikor a hóhér karddal akarta megölni, három csapással sem
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tudta lefejezni Cecíliát. Három kardcsapással megsebesítve hagyta ott áldozatát, aki barátai
karjai közt halt meg. Még utolsó perceiben is megnyert lelkeket a hitnek.
Lehet, hogy a mai olvasó úgy véli, a legenda túlságosan hangsúlyozza Cecília
szüzességét és megtérést kiváltó okosságát. A legenda azonban igazat mond, és ma is
megindítja mindazokat, akik megırizték magukban a „tiszta szív hatalma” iránti érzéket,
vagy legalábbis vágyódnak az ilyen szeretet hatalma után.
Cecília a középkor vége felé lépett be a Tizennégy Segítı Szent csoportjába, s egy
egészen ártatlan fordítási hiba következtében -- mely szerint az esküvıjén ı maga játszott
az orgonán --, lett a szent zene védıszentje.
Ünnepét már 545-ben november 22-én ülték Rómában.
Azt a képet, melyet a hívı emberek Cecíliáról magukban hordanak, Maderno
márványszobra határozza meg: mintha mély, gyermeki álmát aludná, úgy fekszik jobb
oldalára dılve az éppen csak kifejlıdött leányalak, arcát elfedi, karját hosszan kinyújtja. A
nyakán három tátongó vágás hirdeti, hogy ez a gyermek nem természetes halállal halt meg.
A legenda szerint Pascalis pápa ebben a helyzetben találta meg Cecíliát, miután a
szőz látomásban maga mutatta meg a pápának, hol van a sírja. Holttestét arannyal átszıtt
szövetbe göngyölték, s a vérrel átitatott kendıket a lábához helyezték. Anélkül, hogy a
helyzetét megváltoztatták volna, egy márványlapra fektették, és úgy helyezték el a
szarkofágban, amelyben átvitték a trasteverei bazilikába.
Cecília legendája olyan nagyszerő mondatokat is idéz, amelyek a mai emberre is
hatással vannak. Amikor a prefektus felelısségre vonta, így tett hitvallást: „Én nem halok
meg, hanem csak elváltozom. Port adok az arany fejében. Ha nektek valaki aranypénzt
kínálna cserében ugyanolyan súlyú rézpénzért, vajon nem kapnátok-e az alkalmon, és nem
mondanátok-e el rokonaitoknak is, hogy ık is részesei lehessenek egy ilyen nagyszerő
cserének? Jézus Krisztus a mi Istenünk, ilyet ad nekünk; amit neki ad az ember, azt ı
kimondhatatlanul értékesebbre cseréli.”
Amikor újra meg újra felszólították, hogy tagadja meg a hitét, bátran így felelt: „Ti
kínpadra vonjátok a gonosztevıket, hogy vallomásra bírjátok ıket, tılünk pedig épp az
ellenkezıjét követelitek: meg kellene tagadnunk azt, amik vagyunk, és akkor kegyelmet
adnátok. Nagyon szívesen hallanátok ajkunkról a hazugságot - - csakhogy meghalni az
igazságért a legszebb gyızelem!”
(Összeállította: Kiss Gábor)
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Elmélkedés a rózsafüzér titkaihoz
Fájdalmas olvasó

4. aki érettünk a keresztet hordozta

„Vívd meg a jó hit harcát!” (1Tim 6,12)
Vedd föl keresztedet, és úgy kövess engem!
(vö. Lk 9,23) Nehéz szavak ezek, óriási elvárás,
hatalmas áldozat. Vonakodik tıle megannyi
fiatal fiú és leány, akiket a belsı hang,
hivatásuk édesanyának, édesapának, szerzetesnek vagy papnak szólít. Inkább magukra
veszik koruk színes maskaráit, nyakékeit, karpereceit, csak ne kelljen Krisztus keresztje alá
állni. Hajszolják egy életen keresztül a boldogságukat, de másutt meg nem találják.
„Igyekezzetek bejutni a szők kapun…” (Lk 13,24) – mondod és hívsz, bátorítasz, a te igád
édes, a te terhed könnyő (vö. Mt 11,30).
Aki vállalja, az még kap, mert akinek van, még adatik… Magyar múltunk, elmúlt
századunk szenvedı fiatalja volt Kaszap István jezsuita novícius. „Szeretett Szüleim! – írta.
– Bizony én még most sem gyógyultam meg egészen… Kérlek benneteket, hogy
fogadjátok ezt, mint Isten ajándékát, megnyugodva, szomorúság nélkül. Ha a jó Isten így
akarja, az bizonyára a leghelyesebb számunkra: legyen meg tehát az ı szent akarata…”

„A keresztnél véled állni, gyászban veled eggyé válni: erre őz a szeretet.” (Stabat Mater)
Ének:

Bőnbánóknak menedéke!
Trónusodhoz eljövünk,
Ah! Mert máshol nincs üdv s béke,
Jézus, irgalmazz nekünk
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Barátnık találkoznak hosszú idı után.
Hallom, meghalt a férjed!
Képzeld, alig hat nappal az esküvınk után…
Szegény! De legalább nem szenvedett sokat!

Viccek:


Húsz éves érettségi találkozón. A szépnek aligha nevezhetõ Klárin
arany ékszerek csörömpölnek, Mercedesszel érkezik, szemlátomást õ
a leggazdagabb egykori osztálytársai közt. Amikor ki-ki az életérõl
mesél, a többiek elképedve hallják, hogy Klári – saját szavai szerint
– „mindent a maga erejébõl” ért el.
Az egykori osztályfõnöknõ közbeszól.
- Megbocsáss, Klárikám, de még jól emlékszem, hogy te voltál az
egyik legrosszabb tanulóm! Mégis mivel foglalkozol?
- Butikom van! Egy ruhát ötszázért veszek, ezerkettõért adok. Ez a
három százalék különbség a hasznom.


Nemere öss zeka rmolt, bevert ké ppel állít be az
irodá ba.
Mi történt vel ed ? – kér dik a kol l égái.
Képzel jétek, teg nap ké sôn mente m haza , és a
kutyám n em i sm ert meg, rámug r ott és e zt c sinált a
velem.
Na ha llod ! – s zó l közb e felh ábo r odva egy
szob atárs .
Én az ilyen kuty ától r ögtön elv ál nék!


- Képzeld, tegnap a fejemre esett egy tégla.
- Jézusom, és nem lett semmi bajod?
- Neeem, képzeld, tegnap a fejemre esett egy tégla.


Egy férfi elmegy egy építkezésre munkát keresni. A munkavezetı megkérdi
tıle:
- Tud sörösüveget kinyitni?
- Persze.
- És tud kezelni egy villástargoncát?
- Miért, mekkora az a sörösüveg?
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Rejtvény!!!

A táblázatba beírandó szavak betői
ábécésorrendben vannak. Alakítsa ezeket értelmes
szavakká, így megfejtésként Zrínyi Miklós imájának
hiányzó részét kapja.

"Véghetetlen irgalmú
szentséges Isten,
Az, ki engem
..............................,
Te vagy énnekem
gyızhetetlen fegyverem,
Pajzsom, kıfalom,
minden reménségem."

Vízszintes:

1. A megfejtés eleje 10. AIKLMOTUZ 12. AIIKMM 13. ARZ 14. IIL 16. OR
17. IN 18. AADEGNR 20. ABCDNOR 22. BI 23. ARS 24. EOSS 26. ENNO 28.
ABNTU 29. DDEGI 31. AOS 32. Megfejtés vége
Függıleges:

2. AEIILM 3. GIMU 4. LII 5. AAKORST 6. AET 7. OS 8. ZZZ 9.
AABEKRSSUZ 11. ADIIORST 12. Megfejtés közepe 15. AACNS 18. ADEGNR
19. EN 21. BDORY 25. NNOO 27. EEG 28. BBG 30. IM
A rejtvényre adott megfejtéseiket november 28-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy
Interneten.
Elızı rejtvényünkre sajnos egyetlen megfejtés sem érkezett!
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