
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

      
 

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

V. évf.1. szám (51)  2007. December 

 
Szent Ágoston:  

(A jászolban fekszik...) 
 
 

A jászolban fekszik, 
de a világot tartja fenn; 
emlıkbıl táplálkozik, 

de az angyalokat táplálja; 
pólyába takarják, 

de halhatatlansággal 
ruház fel bennünket; 

tejjel tartják, 
de imádás hódol neki; 

nem talál helyet a szálláson, 
de templomot épít magának 

a hívık szívében;  
 

hogy ugyanis erıs legyen a gyöngeség, 
gyönge lett az erısség. 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Szombat + Lovászi Imréné, Császár Piroska Szent Blanka 
2. Vasárnap 9h: Rózsafüzér társulat tagjai 

este: + Bóka Jánosért, valamint a Bóka és 
Babarczi szülıkért 

Advent 1. vasárnapja 
Szent Lúciusz 

3. Hétfı  Xavéri Szent Ferenc 
4. Kedd  Damaszkuszi Szent János 
5. Szerda   
6. Csütörtök  Szent Miklós 
7. Péntek  Szent Ambrus 
8. Szombat  Szeplıtelen Fogantatás 

ünnepe 
9. Vasárnap 9h: Fodor Lajos, Szőcs Mária és Fodor 

Szilveszter 
este: Dunai Péter és Kádár Rozália 

Advent 2. vasárnapja 
Szent Valéria 

10. Hétfı  Szent Eulália 
11. Kedd  Szent Damazusz pápa 
12. Szerda  Chantal Szent Franciska 
13. Csütörtök  Szent Lúcia 
14. Péntek  Keresztes Szent János 
15. Szombat Savanya Antal és neje, Rózsa Piroska, 

valamint nagyszülık 
Szent Valér 

16. Vasárnap 9h: Nagy Szilveszter és Szőcs Etelka 
este: Mulati Jenıné Bóka Piroska, Márki 
Imréné Bóka Mária 

Advent 3. vasárnapja 
Szent Albina 

17. Hétfı  Szent Lázár 
18. Kedd 6.30h – Szabó Etelka Szent Gracián 
19. Szerda   
20. Csütörtök  Szent Teofil 
21. Péntek  Kaniziusz Szent Péter 
22. Szombat  Szent Flórián 
23. Vasárnap 9h: Papp Szilveszter és Sárkány Rozália 

este: Császár Gábor 
Advent 4. vasárnapja 
Kenty Szent János 

24. Hétfı 16h: 
éjfél:  

Ádám és Éva 

25. Kedd 9h:  
este:  

Karácsony, 
Jézus születése 

26. Szerda 9h: Katona József 
este: Hevesi András és Fenyvesi Géza élı 
és elhunyt családtagokért 

Karácsony 2. napja 
Szent István elsı vt. 

27. Csütörtök NEM LESZ SZENTMISE Szent János apostol 

28. Péntek  Aprószentek 
29. Szombat  Becket Szent Tamás 
30. Vasárnap 9h: Oltványi Ádám, Babarcsi Gizella és 

Mészáros István 
este: 

Szent család vasárnapja 
Szent Libériusz 

31. Hétfı 16h: Bende Szilveszter és Deák Rozália Szent Szilveszter pápa 

Miseszándékok 
December (az esti szentmisék idıpontja 17 h) 
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BARÁTOM 
 

Jóbarátom kezét megszorítám, Uram. 
És ekkor hirtelen gondterhelt, szomorú arcát látva megrettentem. Uram: Mi történnék 

akkor, ha nem laknád szívét?... 
Zavarban vagyok, mint egy zárt szentségház elıtt, mert nem tudom, nem érzem: jelen 

vagy-e ott?... 
Hogyha nem vagy jelen, útjaink szétváltak. 
Kezem a kezében csak puszta test a testen, 
Szívem a szívében csak emberi húrt rezdít. 
Mint magamért, érte is életed úgy kérem, 
Hogy kegyelmed által, ki ma csak barátom, legyen a testvérem! 
 

A TÉGLA 
 

Cement ágyára fektette a téglát a kımíves. 
Lapos kanalával biztos kézzel habarcsot vágott rá, S 

új téglát fektetett föléje, meg sem várva a tégla véleményét. 
Szemlátomást nıtt, egyre nıtt a fal. 
Magasra emelkedhet a biztos falú ház: emberek 

otthona. 
A nagy bérház lábainál eltemetett névtelen téglára 

gondoltam, Uram. 
Senki sem látja, miképp vállalja a sorsát - és a többiek is ırá támaszkodnak. 
Mit számít az, Uram, hogy az alapfalban, vagy a ház homlokzatán van-e a helyem, 
Ha hőséggel állok posztomon a Te magasztos Építményedben?... 
 

A GYERMEK 
 
A kis gyermekkocsit elhagyta egy percre az anya. 
Közelebb léptem, hogy a liliom lélek mélyén találkozzam az Élı Háromsággal. 
A gyermek alszik. Hímzett takaróján elhagyottan pihennek karjai... 
Melle csöndesen piheg és zárt pillái mögött befelé néznek szemei. 
Azt suttogja csöndesen az élet: lakó van a házban!... 
Uram, Te vagy jelen... 
Téged imádlak ebben a gyermekben, aki a képedet még nem rontotta meg. 
Uram, segíts, hogy újra gyermek legyek én is, 
Hogy megtalálhassam életed és képed, amely szívem mélyén eltemetve alszik... 
 
 

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

 

Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a következı 
telefonszámokon lehet elérni: 

06-30-289-5397, 273-260. 
December hónapban a szentmisék rendje a 

következıképen alakul templomunkban. 
Adventben:  kedd-péntek: 6.30 

 szombat: 17.00 
 vasárnap: 9.00 és 17.00 

Advent után visszatér a régi miserend: 
 kedd-szombat: 17.00 
 vasárnap: 9.00 és 17.00 

A plébánia ügyfélfogadási rendje: 
Keddtıl — péntekig:  900 – 1200 –ig. 

 
December 10-én,  18.00  órai kezdettel alkotóház lesz a 

plébánián a szülık és gyerekeik számára. 
December 17-én  karácsonyi CARITAS  csomagok készítése 

lesz a hittanteremben. Minden segíteni tudót szeretettel 
várunk!  

A „Szállást keresı ki lenced” a hagyományoktól eltérıen nem 
este, hanem a hajnali  roráte mise után tartjuk. 

December 20-22-23-án lesz községünkben betlehemezés. 
Akinél még eddig nem voltak, de most szeretné, akkor kérjük 
jelezze a sekrestyében, vagy Ábrahám Judit tanárnınél. 

December 24-én,  karácsony elıestéjén 16 órakor kezdıdik 
az idısek ünnepi szentmiséje (vigí l ia-mise),  melynek keretében a 
iskolás fiatalok betlehemes játékot fognak elıadni .  

December 27-én,  csütörtökön NEM LESZ SZENTMISE  
templomunkban. 

December 31-én,  hétfın Szent Szilveszter pápa 
emléknapján, valamint a polgári év utolsó napján, 16 órakor lesz 
a „Te Deum”,  az év végi hálaadó szentmise. 

2008. január 1-én, kedden Szőz Mária,  Isten Anyja, 
valamint az újév elsı napján, ünnepi mise rend lesz 
templomunkban. (9.00  óra és 17.00  óra) 
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lgondolkodtató!!!    
 
 
 

 
Megkértem ISTENT ,  hogy vegye el  a büszkeségemet,  de İ  azt  mondta 

NEM .  
Azt mondta, hogy a büszkeségemet nem İ  veszi  el ,  hanem nekem kel l  

feladnom azt.  
Kértem ISTENTİL ,  hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges, 

de azt felel te NEM .  
Azt mondta, hogy a lelke egészséges a teste pedig csak átmenet.  
Kértem ISTENT ,  hogy adjon nekem türelmet,  de İ  azt  mondta NEM .  
Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mel lékterméke, nem 

megkapni,  megszerezni kel l  azt .  
Kértem ISTENT ,  hogy adjon nekem boldogságot,  de İ  azt  mondta 

NEM .  
Azt mondta, hogy İ  csak áldását adhat ja,a boldogság raj tam múl ik.  
Kértem ISTENT ,  hogy kímél jen meg a fájdalmaktól ,  de İ  azt  mondta 

NEM .  
A szenvedés el távol í t  a vi lági  dolgoktó l ,  és közelebb visz HOZZÁM .  
Kértem ISTENT ,  hogy adjon nekem lelk i  fej lıdést,  de İ  azt  mondta 

NEM .  
Azt mondta, hogy a fej lıdés az ÉN  dolgom, de İ  haj landó 

megmetszeni,  hogy gyümölcsöt hozzak.  
Kértem ISTENT ,  hogy segítsen másokat SZERETNEM  úgy,  ahogy İ  

szeret engem. 
Erre azt felel te látom, már kezded érteni .  
Kértem erı t  és ISTEN  adott  nehézségeket,  melyek erıssé tesznek. 
Kértem bölcsességet és ISTEN  adott  problémákat,  hogy megoldjam 

ıket.  
Kértem bátorságot és ISTEN  adott  veszélyeket,  hogy legyızzem ıket.  
Kértem szeretetet  és ISTEN  adott  gondterhelt  embereket,  hogy 

segítsek raj tuk. 
Kértem kegyet és ISTEN  adott  lehetıségeket.  
 

SEMMIT SEM KAPTAM, AMIT AKARTAM. 
MEGKAPTAM MINDENT, AMIRE SZÜKSÉGEM VOLT. 

AZ IMÁIM MEGHALLGATÁSRA KERÜLTEK. 
 (Börcsök Eszter) 

E 
Megkértem Istent 
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Levél a csodatévôkhöz 

Öt csodatévı és ötven csoda! 

 

Az elsı csoda egy angyal jövetele volt. Úgy fogtam föl érkezését, hogy itt valami 

történni fog. Ha akkor nem a költözködés gondjaival lettem volna elfoglalva, most az 

elsı angyal érkezésének idıpontját is pontosan leírnám, és elıttem volna minden csodás 

jelenés. E káoszban ír az a csodálatos, hogy minden csoda valahol lakásomban rejtızik, 

de kevés az idım arra, hogy valamennyit megtaláljam. Mert ÖTVEN CSODÁT vitt 

végbe az ÖT CSODATÉVİ. Hatalmas szám a folyóiratok folytonos megjelenésében. 

Mert megérdemelnék, hogy valamennyit kezemben tartsam megjelenésük sorrendjében. 

Angyal van a címlapon, mindegyiken angyal és sohasem váltak unalmassá ezek az 

angyali jelenések. Mintha a Fıtérrıl jött volna valamennyi annak a Fıangyalnak 

küldötteiként. Kohn Róbert tanár úr ezt tartotta ildomosnak, az illusztrációk rajzolója 

lelkendezve értett egyet az angyali gondolattal, mely berepülhet minden szív otthonába. 

A szerkesztık tartották az eszmét. Kiss Gábor, aki a CSODATÉVİ dekorációs mestere 

lett, Ábrahám Judit tanárnı, aki megkezdte csodálatos cikkeinek írását Gáborral együtt. 

A szerkesztıbizottság tagjai lettek: Börcsök Eszter és Szőcs Judit egyetemi hallgatók 

tanulmányaikkal és receptjeikkel. 

Az ÖT CSODATÉVİ az értékes gondolatoknak olyan győjteményét adják 

hónapról- hónapra olvasóiknak, hogy a lap kicsinek bizonyult havi 8, majd 12 lapos 

terjedelemben. Most a négy év múltával 20-24 oldal terjedelemben jelenik meg sok 

illusztrációval, tudományos cikkel, legendával, mesével, sok-sok viccel és észt tágító 

rejtvénnyel. 

FIATALOKNAK tervezték a havilapot és ingyenesnek, de olyan közkedveltségre 

tett szert, hogy sok önkéntes adománnyal életképessé tették az újságot anyagilag is. 

Fiataloknak tervezték az újságot, közben a felnıttek kedvenc olvasnivalójává lett. 

Vallásos jellegét ırzi a címlapon következetesen megjelenı klasszikus imádság, majd 

tanulságos, kedves, szórakoztató elbeszélések, gondolkodást fejlesztı rejtvények, tréfák 

teszik ma is vonzóvá a folyóiratot, ami vallásosnak indult, és meg is tudta ırizni e 

jellegét, de ügyes, okos szerkesztıi mindig kéz a kézben járnak olvasóikkal. Ebben 

lettek csodatévık. Az ellenırzést betöltı lektor plébánosnak csekély dolga marad. 

Nekem az emlékezés, ami édes és feledhetetlen, szép és csodálatos. 

Kartal József 

2007. nov.25. 
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KÉRDEZZ-FELELEK 

A SZEKTÁKRÓL 
 

Moon-szekta 

a múnizmus 

vagy ahogy önmagukat nevezik: Unification’s Churc, azaz az Egyesítés Egyháza, avagy: S. M. 

Moon Társulata a Keresztény Világ egyesítésére 

 

A történelmi egyházak az Egyesítés Egyházát nem keresztény 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 jellegő szekták esetében a megtámadott tanítás és gyakorlat a 

hagyományos kereszténység, a történelmi egyházak tanítása, élete, gyakorlata. A múnizmusra 

pontosan ez jellemzı, valamint az is, hogy vezetıjükkel szemben szolgai alázattal adóznak. 

 

2. Hogyan keletkezett a szekta? 

Sun Myung Moon alapította, aki 1920.január 6-án született az észak-koreai Sanghai 

városában presbiteriánus parasztcsaládban. Misztikus élményekre hivatkozva 1954-ben alapította 

meg vallási közösségét, fı mőve az Isteni Principiumok . 1961 óta a világegyetem apjának, 

(akkori új) feleségét a világegyetem anyjának, kettejüket az Emberiség Igaz Szülıi-nek nevezte 

ki, akik termékenységükkel hozzájárulnak az üdvözültek világra jöttéhez. Elsısorban házaspárokat 

igyekeznek bevonni követıik sorába, akiket õk maguk esketnek meg, lehetıleg tömegesen. 
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Fegyver- és hajógyáraival, ginzeng-készítményeivel, könnyő és nehézipari érdekeltségeivel a 

világ egyik leggazdagabb embere. Többször ült börtönben adócsalásért. Eszkatológiai (világvégét 

hirdetı) tanítással is jelentkezett, követıi a Második Ádvent Urának kiáltották ki 1981-ben, 

2001-re hirdette a „mennyei ország” eljövetelét, ami természetesen nem jött el. 

3. Mit tartanak Jézusról? 

A múnisták tagadják Isten Fia megtestesülését. Jézust ugyan „Isten fiának” nevezik, de 

hozzáteszik, minden ember Isten fia. Úgy vélik, Jézusnak csak azért van némi elsısége, mert Isten 

különleges küldetéssel ruházta fel. Küldetését ma a „szellemek világában” folytatja a Szentlélekkel 

együtt (akit Moon nıi jellegőnek tart), s így „lelki” üdvösséget közvetít az embereknek, de nem 

egylényegő az Atyával. 

Moon Jézust Második Ádámnak tekinti, akinek az lett volna a hivatása, hogy a föld  összes 

kultúráját egyesítse, ez azonban kereszthalálával meghiúsult. Moon szerint Keresztelı János 

kételkedése térítette el a zsidókat Jézustól. Bár feltámadásában idıt és teret felülmúló lény lett, 

testét az ördög vette hatalmába, ezért Jézus csak lelkileg váltotta meg az emberiséget, testileg nem, 

teste a sátán fogságába került. 

A múnizmus szerint Istenben van valamiféle férfi- és nıi vonás, elıbbi nagyobb, utóbbi 

kisebb százalékban. 

Moon az általunk ismert Szentháromságot tagadja. Szerinte az „eredeti háromságot” 

Istennek, Ádámnak és Évának kellett volna alkotnia. Amikor Ádám és Éva a sátánhoz csatlakozott 

és Luciferrel együtt „bukott háromságot” alkotott, Isten csak ekkor hívta meg Jézust és a 

Szentlelket a Második Ádám és a Második Éva társaságába, hogy az eredeti Ádám és Éva helyett 

velük formálja meg a „lelki Háromságot”. 

4. Hogyan fogadják a Szentírást? 

Moon szerint „A biblia nem az igazság, nem abszolút tekintély, hanem csak az igazságra 

vezetı kalauz, mely kiegészítésre szorul”. Isteni Principiumok c. könyvét tekinti új, végsı 

kinyilatkoztatásnak, Harmadik Szövetségnek. Ez már nem kereszténység! 

5. Mennyiben keresztények? 

Mivel a múnisták nem ismerik el az „eredeti” Szentháromságot s lekicsinylik a Szentírást, 

nem tekinthetık keresztényeknek. 
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6. Mit mondanak a Katolikus Egyházról? 

A múnisták - a legtöbb keresztény színezető szektához hasonlóan - elvetik a Katolikus 

Egyházat, sıt mintegy helyette kívánják megvalósítani „a keresztény világ egyesítését”, Az 

ilyenfajta új hit azonban nem egyesíti, hanem szétzilálja a kereszténységet. 

7. Miben áll az emberek üdvössége? 

A múnizmus újabb világvége-variációval jelentkezik. Mivel Moon szerint Jézus 

„tehetetlenné vált”, szerinte a Második Ádvent Ura lesz az igazi Messiás, aki ténylegesen 

végrehajtja a megváltást. Mővében céloz arra hogy ı maga ez az új Messiás. Ennek „alapját” is 

megadja: Jel 7,2-4 szerint „másik angyal jön fel napkelet felıl”, ami szerinte Koreára utal. Korea, 

mint „messiási ország” mellett nagy szerepet szán az Egyesült Államoknak is, amely szerinte 

„rendkívüli módon megkönnyíti Isten új kiáradásának elterjedését”. Mondanunk sem kell, 

Amerikáról a Krisztus-korabelieknek még csak sejtésük sem volt, Koreáról pedig még kevésbé… 

Ami a messiási uralom idıpontját  illeti, Moon arra épít: Ábrahámtól Krisztusig mintegy 

2000 év telt el, az elsı ádventtıl a másodikig tehát szerinte ugyanennyi idınek kell eltelnie, 

eszerint 2000-ig bármikor megszülethet vagy már meg is született az új Messiás. Itt ismét sejtetni 

engedi, ez az ı világra-jöttével meg is történt… 

A múnizmus természetesen csak a Moon-követıknek ígér üdvösséget, igaz, a 144-ezres 

keretrıl nekik maguknak kell gondoskodniuk, minél több gyermek nemzésével. 

8. Miért nem fogadhatjuk el tanításukat? 

1. Torz képet alkotnak Jézusról. Ez ellentétben áll a  Bibliával: Jn 1,17 szerint „az igazság 

Jézus Krisztus által lett osztályrészünk”. Moon „új evangéliuma” a hiteles evangélium kiforgatása. 

Keresztelı Szt. János felismerte Jézusban a Megváltót („Nézzétek, az Isten Báránya”, 4 Jn 1,29). S 

hogy a feltámadt Krisztus erıtlen és az ördög hatalmába került volna, ez már egyenesen 

istenkáromlás. 

2. Férfi- és nı-Isten kettıssége nem bibliai, hanem taoista tanítás (vö.Jing és Jang erı). Igaz, 

a Teremtés könyve szerint Isten „férfinak és nınek teremtette az embert saját képére és 

hasonlatosságára”, ebbıl azonban nem az következik, hogy Isten is kétnemő, hanem hogy Isten 

élete annyira gazdag, hogy a férfi és a nı csak együtt képes valamennyire is visszatükrözni Isten 

létgazdagságát. A Szentírás minden lapján tanítja, hogy Istennek nincs teste, így a nemiség fölött 

áll. Isten és ember efféle egybeötvözése, ahogy az Moonnál megjelenik, nem a biblia, hanem az ısi 

mítoszok sajátsága, ez tér vissza a múnizmusban. 



Csodatévı  2007. december 
 

� 
              10               

3. Moon azt vallja, Évának Lucifertıl született fia, Káin, ez jelentette az ember lelki elestét, 

Ádámtól is született fia, Ábel, de mivel Ádám még lelkileg éretlen volt, ez az ember testi elestét, a 

halált hozta magával. Moon a Teremtés könyve 3. fejezetét maga-szıtte mondává alakítja, 

aminek semmi alapja nincs. 

4. Az igazi keresztény új kinyilatkoztatást , újfajta isteni elveket nem fogadhat el (vö. Gal 

1,9). 

5. Ami Moon „messiásságát” illeti, okoskodása erısen emlékeztet a végidıt váró szekták 

(adventisták, Jehowa Tanúi) számítgatásaira, épp ezért ugyanúgy illik erre is Jézus mondása: „Azt 

a napot és azt az órát senki sem ismeri, a mennybéli angyalok sem, sıt még a Fiú sem, csak az 

Atya” (Mk. 13,32). S hogy ez a második e]jövetel már nem is Jézus Krisztus személyéhez 

kapcsolódna, hanem más valakihez, esetleg épp Moonhoz, erre szintén pontosan érvényes Jézus 

figyelmeztetése: „Ha valaki azt  mondja: itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek!” (Mt 24,24). A 

hamis prófétaság újabb esetérıl van itt szó, sıt újabb  hamis Krisztus jelentkezik, akinek öntudata 

nem csekély önimádatból táplálkozik. 

6. A múnizmust szexuális túlfőtöttség is jellemzi, ami átszínezi Moon egész „teológiáját”: 

nemcsak Istenrıl és emberrıl szıtt elképzeléseit, de jövıképét is, hiszen mennyei házasságról 

beszél. Itt is elfeledkezik Jézus tanításáról: a föltámadás után az emberek „nem nısülnek és férjhez 

sem mennek" (Mt 22,30). 

9. Mivel keltenek ellenszenvet? 

Moon hangzatos jelszavakkal lép fel „az emberiség egységéért és békéjéért”. Errıl csak 

annyit: gazdasági hatalmát elsısorban fegyvergyárainak köszönheti. Alakja nagyon is ismerıs a 

Szentírásból. Azok közt van, akik békét hirdetnek és közben ádáz fegyverkezésre szólítanak. 

Krisztus pedig épp az ilyenektıl óvott minket. 

10. Hányan vannak? 

Távol-Keleten milliónyi, az USA-ban negyvenezer, hazánkban néhány száz követıje van 

Moonnak. 

11. Hogyan térítenek? 

Konferenciákat, „ökumenikusnak” mondott összejöveteleket szerveznek, ginzeng-készítményekkel 

árasztják el a világot, híveiket pedig valóságos lelki rabszolgaságban tartják. 

(Kiadja a Logosz Munkacsoport egyházi jóváhagyással.) 

(Összeállította: Ábrahám Judit) 
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„Karácsonyi receptek.” 
 

Karácsonyi püspökkenyér 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
A csonthéjasokat, az aszalt 

gyümölcsöket és a zselés cukrokat apróra 
vágjuk és lisztben meghempergetjük. A 
tojásokat a cukorral habosra keverjük, majd 
hozzáadjuk a sütıporral elkevert lisztet, a 
felolvasztott margarint, a vaníliás cukrot, a 
reszelt citromhéjat és a gyümölcsöket. Alaposan összedolgozzuk. A sütıformát, mely lehet 
ızgerinc- vagy kuglófforma, kivajazzuk és belisztezzük, és beleöntjük a masszát. Elımelegített 
sütıben, lassú tőznél sütjük 50-60 percig. A formában hagyjuk kihőlni. Ezt követıen kiboríthatjuk 
az edénybıl és bekenhetjük felolvasztott csokoládéval, amihez kevés olajat is adagolhatunk; vagy 
megszórhatjuk porcukorral. Kínáláshoz ujjnyi vastag szeletekre vágjuk. 

 

Rácponty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
Fızzük meg héjában a burgonyát, majd 

húzzuk le a héját. Egy jénai tálat kenjünk ki szalonnával, erre fektessük a felkarikázott burgonya 
felét-háromnegyedét, amit sózzunk, borsozzunk ízlés szerint.A halat enyhén sózzuk, tekerjük 
baconszalonnába és tegyük rá a krumplira. Erre jön a karikára vágott hagyma és zöldhagyma, majd 
befedjük a maradék krumplival, amit ismét sózunk, borsozunk. Lefedjük, betesszük az 
elımelegített sütıbe, 200 fokon kb. 1 óráig sütjük.Ezután a rácpontyra ráöntjük a liszttel elkevert 
tejfölt, és fedı nélkül addig sütjük, amíg színesedni nem kezd a teteje. (Összeállította: Szőcs Judit) 

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  
� 25 dkg liszt 
� 25 dkg cukor 
� 30 dkg margarin 
� 7 db tojás 
� 1 csomag sütıpor 
� 1 csomag vaníliás cukor 
� 1 dl olaj 
� 1 citrom reszelt héja 
� 5 dkg kevert csonthéjas gyümölcs, pl. 

dió, mandula, mogyoró 
� 20 dkg csokoládé 
� 30 dkg vegyes csemege: aszalt, 

kandírozott gyümölcsök (pl. mazsola, 
sárgabarackszilva, kandírozott 
narancshéj, birsalmasajt); színes, zselés 
cukor (pl. szaloncukor) 

 

Hozzávalók 6 személyre:  
� 6 szelet, vagy egy kisebb, 

egész ponty 
� 1-1,5 kg burgonya 
� 3 fej vöröshagyma 
� 6 szelet füstölt bacon 

szalonna 
� 2 db zöldpaprika 
� 4 dl tejföl 
� 1 ek liszt 
� só, bors 

Jó étvágyat! 
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Karácsonyi fûszerekKarácsonyi fûszerekKarácsonyi fûszerekKarácsonyi fûszerek    

 

Amikor találkozol egy ismerısöddel, elıször is kívánj neki boldog karácsonyt. 

Ha van egy kellemetlen szomszédod, csengess be hozzá egy tálca karácsonyi 

finomsággal. 

Azokat a teendıidet, amelyek nem életbevágóan fontosak, halaszd el januárra. 

Sose válassz fenyıfát sötétedés után. 

Az ünnepek alatt békülj ki egy haragosoddal. 

Azt a fenyıfát válaszd, amelyikre legelıszır azt mondtad, túl nagy. 

Ne ess kétségbe, ha pénzügyileg nem állsz a helyzet magaslatán. Gondolj csak 

vissza: azokat a karácsonyokat ırizted meg szívedben a legkedvesebb emlékként, amikor 

alig volt pénzed. 

Miközben a karácsonyi süteményt készíted, szóljon a háttérben a Csendes éj. 

Hagyd azt a problémát, amelyet úgyse tudsz megoldani. Élvezd az ünnepeket. 

Vigyél be az öregek otthonába egy nagy tál karácsonyi süteményt. 

Az ünnepek alatt gondolj a madarakra is. Szórj madáreleséget a konyhaablakba, 

vagy kötözz szalonnát a közeli fákra. 

Ha úgy látod, elég dísz van már a karácsonyfán, akassz rá nyugodtan még 

kettıt. 

Ne halaszd az utolsó pillanatra az ajándékok becsomagolását, ahogy megvetted, 

csomagold be ıket. 

Ne törıdj azzal, ha hamisan énekeled a karácsonyi dalokat. Énekelj. 

Hívj fel egy öregek otthonát vagy más szociális gondozóintézetet, és érdeklıdj 

utána, kik nem szoktak levelet kapni. Küldj nekik karácsonyi képeslapot. 

Ne adj ajándékba kaktuszt. 

Este, amikor hazaérsz, lámpa helyett gyújts gyertyát. 

Ne feledd: minél drágább egy játék, a gyerekeid annál inkább a dobozával 

szeretnének játszani. 

Ha valamelyik családtagodon látod, hogy fáradt vagy rosszkedvő, öleld át. 

Menj el az éjféli misére. 

Ha konyhatündér vagy, süss annyi süteményt, hogy jusson belıle kevésbé ügyes 

barátaid asztalára is. 

Idıben keresd elı a karácsonyfatalpat. 
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Ne feledd: a karácsonyi nagytakarítás nem kötelezı. 

Az ünnepek alatt nézd el családodnak azokat az apró hibákat, amelyekért 

máskor robbansz. 

Ha van valakid a temetıben, menj ki hozzá szenteste délután. Tegyél a sírjára egy 

ágat a karácsonyfátokból és egy szaloncukrot. 

Vágd a sutba az aggodalmaidat. Karácsonykor a giccses is szép.  

Decemberben minden nap mondj valami kedveset legalább három embernek. 

Nézz körül a parkolóban december 23-án. Ha látod, hogy valakinek lejárt a 

parkolási ideje, vegyél új parkolójegyet, és tőzd az ablaktörlı mögé. 

Adj szerényen, fogadj nagylelkően. 

Az ünnepek alatt kedveskedj valakinek valamivel anélkül, hogy megmondanád, 

te voltál. 

Légy türelmes a pároddal az ünnepek alatt. A humor mindig átsegít a nehéz 

helyzeteken. 

Ha úgy érzed, kezdesz szétzuhanni az ünnep elıtti rohangálásban, ülj be öt 

percre egy templomba, és a meghitt csendben merengj el a karácsony igazi jelentésén. 

Karácsonykor ne szégyelld a könnyeidet. 

Ne felejtsd: ha minden otthonban béke van, béke lesz a világon is. 

Légy kedves az eladókkal - valószínőleg kimerültebbek, mint te. 

Ha telefonon beszélsz egy ügyintézıvel, kívánj neki boldog karácsonyt. Neked 

semmibe se kerül, ı pedig talán megteszi, amit szeretnél. 

Nem az ajándékoktól válik ünnepivé a hangulat, hanem tıled. 

Vedd meg valakinek ajándékba, amit a legszívesebben magadnak vennél meg. 

Nézz végig a családodon, és örülj az életnek. 

A legnagyobb ajándék, hogy embernek születtél, és részed lehet a 

karácsonyünnepében. 

Írd fel, hogy hova dugtad az ajándékokat. Így a karácsonyi ajándékból nem lesz 

húsvéti. 

Ne akarj mindent egyedül megcsinálni. Még a Mikulásnak is vannak segédjei. 

Szenteste kapcsold ki a tévét. 

Újév napján gyújts három gyertyát és gondolj arra a három legjobb dologra, 

amely az elmúlt évben történt veled. 
 

BOLDOG KARÁCSONYT! 

Forrás: Brown & Peel: Kis könyv karácsonyra 
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December 4. SZENT BORBÁLASZENT BORBÁLASZENT BORBÁLASZENT BORBÁLA    
 
+Nikomédia, 306 körül 
Minden történetkritikai megállapítás ellenére fény és vonzerı árad Szent 

Borbálából. Szent Cecíliához és Alexandriai Szent Katalinhoz hasonlóan Borbála tisztelete 
is jóval megelızi a 7. századból ránk maradt latin, görög, szír és örmény nyelven megírt 
legendát, függetlenül attól, hogy a hitelesnek tekintett történeti források nem beszélnek 
róla. 

Borbála/Barbara (kinek neve a Barbarus, azaz barbár szó nınemő alakja) egy 
pogány apa nagyon szép leánya volt. Valahányszor az apa kereskedelmi útra ment, leányát 
egy magas toronyba zárta. Egy ilyen távollétet ragadott meg Borbála arra, hogy miután már 
régóta vágyott a keresztségre, fölvételét kérje az Egyház közösségébe. A Szentháromságba 
vetett hite jeleként a torony falába, amelyen addig csak két ablak volt, vágatott egy 
harmadikat is. Atyja hazatérve az ablakok számából fölismerte, hogy leánya elhagyta ısei 
hitét. Emiatt azonnal meg akarta ölni, ám Borbálának sikerült elmenekülnie, mert a torony 
fala és a sziklák megnyíltak elıtte. 

A hegyek között egy barlangban rejtızött, de egy pásztor elárulta atyjának a 
rejtekhelyet. A pásztor árulásának büntetéseként Isten a bárányait ganajtúró bogarakká 
változtatta. Ez azonban nem tartotta vissza az atyát attól, hogy leányát a bíró elé hurcolja. 

A bíró megfélemlítésül keresztényeket gyötörtetett Borbála szeme láttára a 
legválogatottabb kínzásokkal. Krisztus azonban erıt öntött lelkébe, s hogy ne féljen, 
társnınek adta mellé Juliannát. 

A város kormányzója akkor a megszégyenítés eszközéhez folyamodott: 
megparancsolta, hogy ruhátlanul pellengérezzék ki a piacon, minden kíváncsi tekintet 
prédájául. Borbála azonban most is az Úrhoz menekült, és meghallgatásra talált: a földbıl 
felszálló köd és az égbıl leereszkedı felhı úgy beburkolta a testét, mintha teljesen föl lett 
volna öltözve. Végül a bíró fıvesztésre ítélte, és ekkor történt a legszörnyőbb: az apa, aki 
korábban esztelen féltékenységgel óvta a leányát, most maga ragadta meg a kardot és 
fejezte le. Mikor azonban hazafelé ment, villám sújtotta ıt, és nem maradt belıle más, csak 
egy maréknyi hamu. 

Egy Valerianus nevő ember gondoskodott arról, hogy Borbála és a vele együtt 
lefejezett Julianna teste méltó temetésben részesüljön. A sírnál pedig hamarosan 
megkezdıdtek a csodák. 

Borbála vértanúságának idıpontjául a legenda különbözı változatai, más és más 
idıpontokat jelölnek meg: Maximinus Thrax (235--238), Maximianus (286--305) vagy 
Maximinus Daia (308--313) uralkodását. Lakóhelyéül Antiochiát, Héliopoliszt mondják, 

Kalendárium 
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vértanúsága helyéül pedig egyes források Nikomédiát, mások Toszkánát, sıt olyan is van, 
amelyik Rómát jelöli meg. 

Ezeket az ellentmondó adatokat lehetetlen tisztázni. Elégedjünk meg tehát azzal a 
ténnyel, hogy Borbála tisztelete legkésıbb a 9. század óta Keleten és Nyugaton egyaránt 
elterjedt. Ez keleti származására utal, mert a nyugati egyház sok keleti szent tiszteletét 
átvette, fordítva ellenben nagyon ritkán történt. 

Annak ellenére, hogy a történeti források nem szólnak róla, többfelé tisztelnek 
Borbála-ereklyét, és több ereklyeátviteli ünnepet is számon tartanak. Így Velence, 
Konstantinápoly, Róma és Ó-Kairó büszkélkedik azzal, hogy ereklyét ıriz a vértanú 
szőztıl; de olyan kis helyek is állítják ugyanezt, mint Plaisance és Rieti. Fejét 
Novgorodban ırizték. Borbála tisztelete Brémából terjedt Litvánia és Finnország felé. 

A 13. században az aragóniai királyság folytatott tárgyalásokat a kairói szultánnal, 
hogy megkaphassa a szent ereklyéit. Szeretik és tisztelik Borbálát Ciprus szigetén, az Égei-
szigeteken, Görögországban, a Balkánon és Örményországban éppúgy, mint Grúziában. 
Nyugat-Európában: Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban, Svájcban, Ausztriában 
és Magyarországon is nagy tekintélynek örvend. A népi tisztelet a legenda, különbözı 
elemeihez kapcsolódik. Így a „hirtelen és készületlen halál” elleni oltalmazónak tekintik, 
mivel atyja ezzel bőnhıdött gonoszságáért. Gyakran így imádkoznak: „Add meg, ó Urunk, 
hogy Szent Borbála közbenjárására halálunk elıtt részesülhessünk szentségeidben.” Ez a 
magyarázata annak, hogy a mővészek gyakran ábrázolják Borbálát úgy, hogy a kezében 
cibóriumot és felette ostyát tart. Ugyanezen az alapon számtalan azon jámbor testvérületek 
száma, amelyek a „Jó halál” nevét viselik, és védıszentjüknek Borbálát tekintik. 

Apja villám általi halála miatt a villámcsapás és tőzvész ellen is kérik oltalmát, 
ezért a vészharangra rá szokták vésni a képét. Ezáltal lett a harangok és a harangöntık 
védıszentje, de neki ajánlották a hegycsúcsokat és az erıdítményeket is. A puskapor 
feltalálása után, amelyet úgy tekintettek, mint a villám és a tőz egyesült erejét, ez a gyenge 
és minden erıszaktól távol álló szőz hamarosan a tüzérek védıszentje lett. 
Védıszentjüknek tekintik a hegymászók, akiket útjaikon vihar és villámcsapás veszélye 
fenyeget, de ugyanígy a bányászok is, akik a sújtólég veszélyében dolgoznak. Végül a 
torony miatt, amelyben lakott, s amellyel oly gyakran ábrázolják, a régi építımesterek és 
kımővesek védıszentje lett. 

A gazdag népszokás-anyagból csak egyet említünk, a Borbála-ágat. Ha a 
cseresznyefa ágát Borbála napján beviszik a szobába, karácsonyra kivirágzik. Ez a szokás 
nemcsak Jessze kivirágzott vesszejére emlékeztet, hanem Borbálán keresztül arra is, hogy a 
mi szívünkben is kivirágzik a szeretet, ha Krisztus benne él. 

Ha történetileg lehet is kifogásokat emelni Borbála legendájával szemben, két 
dolgot mindenképpen el kell fogadnunk: a vértanú szőz alakja és tisztelete olyan erıvel 
sugárzik mintegy másfél évezreden át, ami fölér a történeti adatokkal. Borbála Krisztus 
tiszta tükre volt, ezért képes sugározni az örök szentség világosságát. 
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December 27. SZENT FABIOLA özvegySZENT FABIOLA özvegySZENT FABIOLA özvegySZENT FABIOLA özvegy    
 
+Róma, 400. 
Már a neve is elárulja, hogy a Fabiusok régi római patrícius- nemzetségébıl 

származott. Egyik ıse volt Quintus Fabius Maximus, a Hannibal elleni harc híres 
hadvezére, aki Vergilius szerint: „... egyedül tartotta meg számunkra az államot 
meggondolt késlekedésével”. 

Szent Jeromos egy Oceanushoz intézett levelében írta le a szent életét. 
Gyermekkoráról semmit sem közöl. Életének döntı eseményével, egy elıkelı rómaival 
kötött házasságával kezdi történetét. Férje olyannyira bőnös szenvedélyő lehetett, „hogy 
még egy szajha sem” tudta volna vele elviselni a közös életet. Fabiola ezért a polgári jog 
szerint elvált tıle. Fiatal volt, szíve szeretetre vágyott; s amikor alkalom kínálkozott rá, a 
keresztény törvények ellenére még férje életében másodszor is házasságot kötött. Még nem 
tudta, hogy másvalaki, teljesen más választotta ki magának, és bár még nem kereste ıt, az 
már meg is találta. Össze is törte földi szeretetét, amikor második férjét a halál által vette el 
tıle. 

Fabiola mélyen megrendült. Magába szállt, vezeklıruhát öltött, és „egész Róma 
szeme láttára” felvétette magát a Lateráni bazilika vezeklıinek seregébe. „Kibontott hajjal, 
sápadt arccal és ékszer nélküli kezekkel alázkodott meg. Az Úr templomába nem lépett be, 
hanem mint Mária, Mózes nıvére elkülönülten, a táboron kívül tartózkodott, míg az ıt 
kizáró pap vissza nem hívta.” 

Az egész böjti idıszakban a közösség elıtt vezekelt Fabiola, akinek szívében 
felébredt az Úr iránti „szenvedély” és megtérésében részt vett a közösség. „A püspök, a 
papok és az egész nép vele együtt sírt”, a szent töredelem adományával megáldva, 
valamennyien egy szájjal és egy szívvel vallották bőnösnek magukat, s egy emberként 
keltek új életre az Úr vérében. Az egyházi közösségbe való újrafelvétele után Fabiola 
kizárólag Istenhez tartozott. Eladta kiterjedt birtokait, kórházakat épített, támogatta a 
papokat, szerzeteseket és szüzeket. De nemcsak a pénzével jótékonykodott, hanem 
önmagát is odaadta. Saját kezével osztotta ki az ételt, és szíve jóságával sok nyomorúságon 
enyhített. Leprásokat vitt a kórházba, és bekötözte gennyes sebeiket. Róma túlságosan szők 
lett számára. „Végigjárta a szigeteket, az egész Tirrén-tengert, a volszkuszok vidékét az 
erısen tagolt tengerpartok rejtett öbleit”, ahol szerzetesek telepei voltak, „és mindenütt 
saját kezével vagy jámbor és megbízható férfiak által osztotta szét gazdag adományait”. 

Egy napon hirtelen jeruzsálemi zarándoklatra határozta el magát. Akkoriban az Úr 
születésének helyén, Betlehemben élt Szent Jeromos Istennek szentelt nık tanítójaként, 
akik közül néhányan -- mint ı maga is -- Rómából származtak. Fabiola rövid idıre igénybe 
vette vendégszeretetüket, és teljes buzgósággal szentelte magát az „istenes könyveknek”. 
Nem értelembıl fakadó tudásvágy hajtotta; Isten igéjének kenyerére éhezett, és arra 
sürgette Jeromost, hogy részeltesse benne. Hozzáfogott, „hogy kikérdezzen”, közli a szent 
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tanító Fabiola nekrológjában; mintha még azt is tudnom kellene, amit nem tudok”. Sıt még 
Jeromos ígéretét is vette, hogy írásban tárja fel számára az ószövetségi események 
mélységes misztériumait, Izrael pusztai táborhelyeinek krisztológiai értelmét. Fabiola 
mégsem csatlakozott az Istennek szentelt nık köréhez. Ez az életforma valószínőleg nem 
felelt meg neki, aki „teljesen úton levı”, egészen zarándok volt. Amikor híre kelt, hogy a 
hunok Jeruzsálem ellen vonulnak, visszatért Rómába, és folytatta apostoli életét. 

Vágya arra irányult, hogy teljes szegénységben éljen. „Nem arra vágyódott már, 
hogy ı adjon alamizsnát másoknak, hanem hogy Krisztusért ı maga fogadjon el 
adományokat.” Hogy megszabaduljon a birtoklás „nagy terhétıl”, megmaradt vagyonát 
azoknak a szerzeteseknek ajándékozta, akik meghívására érkeztek mindenfelıl. Ez röviddel 
halála elıtt történt. Kívánsága szerint Fabiola minden földi tehertıl mentesen hunyt el, s „a 
keresztények magasztalták, a pogányok csodálták, a szegények pedig meggyászolták”. 
Sírbatételére az egész városból összegyőlt a nép. „Zsoltárok hangzottak fel, s a templom 
aranyozott mennyezetén visszhangzott az alleluja. Itt fiatalok kórusa, amott ıszeké, s 
dicsıítették e nı tetteit”, így írja le Jeromos -- Vergilius Aeneisébıl vett szavakkal -- 
Fabiola ünnepélyes temetését. Az egész valami gyızelmi ünnephez hasonlított. Az 
emberek ujjongással teltek el annak a nınek üdvösségén, „akinek hazatérésén még a 
menny angyalai is örvendeztek”. 

Jeromos a Római levélbıl vett szavakkal zárja nekrológját: „Amikor 
elhatalmasodott a bőn, túláradt a kegyelem”, és hozzáfőz még az Úrnak Lukácsnál 
található szavaiból is egy részletet: „Sok bőne bocsánatot nyer annak, aki nagyon szeret”. 

 
 (Összeállította: Kiss Gábor) 

 
 
 
 

Áldott, Békés, 

És 

boldog 

karácsonyi ünnepeketkarácsonyi ünnepeketkarácsonyi ünnepeketkarácsonyi ünnepeket, 

valamint 

kegyelmekben gazdag 

Új esztendôtÚj esztendôtÚj esztendôtÚj esztendôt 

kívánunk minden kedves 
olvasónknak. 

 
 

Szerkesztôség 
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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 

 

 

 

 

5. akit értünk keresztre feszítettek 
 
 

Ott feszülsz ma is minden 

keresztfán, a szobánk falán, az útszélin, 

a temetıin, a fából ácsolton és az 

aranyból készült, ékkövekkel díszített 

fıpapi mellkereszten. Szegényen és 

gazdagon, régin és újon. Vagy inkább ott leheled ki utolsó mondatodat a világ 

tőzfészkeiben? Afrikában, Észak – Írországban, Afganisztánban, Délkelet – Ázsiában, 

mindenütt, ahol nevedért keresztényeket vagy egyáltalán embereket irtanak. „Miután csúfot 

őztek belıle, levették róla a köpenyt, és saját ruháit adták rá. Azután elvezették, hogy 

keresztre feszítsék” (Mt 27,31). Utolsó szavad volt: „Istenem, Istenem, miért hagytál el 

engem?” (Mt 27,47), és: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23,46). Így valóban 

beteljesedett (vö. Jn 19,30) minden: a múlt, a jelen és a jövı… 

A kereszt misztikusai hágnak fel e titok szemléletére. Szent Edith Stein a 

kínzókamra árnyékában, a kereszt fényében írta: „Egész erınkkel arra kell törekednünk, 

hogy kiüresítsük önmagunkat: el kell hallgattatnunk érzékeinket; emlékezetünket a 

lehetıség szerint meg kell szabadítanunk e világ képeitıl, és a remény által az Égre kell 

irányítanunk…” 

 

„S hogyha testem porba tér meg, 

lelkem akkor a nagy égnek 

dicsıségét lelje meg!” 

 (Stabat Mater) 
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Nemrég a férjemmel elhatároztuk, hogy fogyókúrába kezdünk. Beszereztem két 
hétre való diétás receptet, és minden nap megfıztem az elıírt fogást. Szigorúan 
tartottuk magunkat az utasításokhoz, az adagokat kettéosztottam, és nem ettünk semmi 
mást. Annyira kellemes diéta volt, hogy még csak nem is éreztünk éhséget soha.  

Már egy hónapja diétáztunk, de egy dekát sem fogytunk. Elıvettem hát újra a 
receptgyőjteményt és átolvastam, hátha valami elkerülte a figyelmemet az elején. 
Olvasom az elsı receptet, a végén ez állt: „Hat személyre tálaljuk.” 

 

� 

Amikor az angolok és a franciák harcban álltak egymással, az 
egyik csatában francia katonák foglyul ejtettek egy angol generálist. A 
francia hadvezér kikérdezte a generálist: 

- Mondja, miért viselnek maguk, angolok, vörös zubbonyt? Nem 
tudják, hogy így sokkal könnyebb elfogni magukat? 

- Nekünk hadvezéreknek azért vörös a zubbonyunk, hogy ha találat 
ér minket, és vérzünk, az embereink ne essenek pánikba. 

Nos, azóta hordanak a francia katonák barna nadrágot... 
 

� 

A lakodalomban a násznagy megkérdezte a násznépet, kik azok, akik 
legrégebb óta házasok. Kiderült, hogy a menyasszony nagyszülei. A 
nagymamához fordult a násznagy, és megkérdezte tıle: 

- Milyen tanácsot tudna adni az ifjú párnak? 
- Azt, hogy egy házasságban a három legfontosabb szó: "biztosan 

igazad van". 
Erre az összes vendég a nagypapára nézett, vajon ı mit tesz hozzá. A 

nagypapa bölcsen megjegyezte: 
- Biztosan igaza van! 

 

� 
Egy férfi a gyóntatószékben: 
- Atyám, nekem tiszta a lelkiismeretem. Nem iszom, nem nızök, nem lopok... 
- Elhiszem, fiam. De jó lesz, ha vigyázol, mert hamarosan szabadulsz. 
 

� 
Még amikor latinul folyt a temetés, történt a következı eset: a kántor látta, 

hogy a pap keze a koporsó körül motoszkál. 
Megszólal recitálva: 
- Papszilopszi! 
Mire a pap: 
- Nepofalanduszholnapkettenosztolandusz, Amen. 

Viccek: 



Csodatévı  2007. december 
 

� 
              20               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A rejtvényre adott megfejtéseiket január 28-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy 
Interneten. 

Elızı rejtvényünkre több helyes megfejtés is érkezett! 

Berta Lászlóné, Fábián Eszter, Schreiber Frigyes  
A novemberi rejtvényünk helyes megfejtése: 

„...segítesz minden ügyemben...” 
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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 ! ! !    

Helyezze el a 
felsorolásban szereplı 
szavakat az ábrába! 
A megmaradó két 

szóból egy világhírő 
zeneszerzı neve 

rakható ki. 


