
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

      
 

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

V. évf.2. szám (52)  2008. Január 

 
Istenem, szükségem van rád 

 
Istenem, szükségem van rád, 
hogy taníts napról napra, 

minden napnak a követelménye 
és szükséglete szerint. 
Add meg nekem, Uram, 

a lelkiismeretnek azt a tisztaságát, 
amely csak a te sugallatodat érzi 

és fogja fel. 
Fülem süket, 

nem hallom hangodat. 
Szemem homályos, 
nem látom jeleidet. 

Csak te tudod élessé tenni szememet, 
megtisztítani és megújítani szívemet. 

Taníts meg arra, 
hogy ott üljek lábadnál, 

és hallgassam a szavadat. 
(John Henry Newman) 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Kedd  Isten anyja Mária 
2. Szerda  + Kiss Lukács 10. évforduló Szent Vazul, Szent 

Gergely 
3. Csütörtök  Szent Genovéva 
4. Péntek  Szent Angéla 
5. Szombat  Szent Simon 
6. Vasárnap 9h:  

este: 
Vízkereszt 

7. Hétfı  Szent Rajmund 
8. Kedd  Chobiai Szent György 
9. Szerda Engesztelı mise Papp Gáborért Szent Marcella 
10. Csütörtök  Szent Vilmos 
11. Péntek  Urunk 

megkeresztelkedése 
12. Szombat  Biscop Szent Benedek 
13. Vasárnap 9h: + Szőcs Károly 

este: + Bende Pál 
Szent Veronika 

14. Hétfı  Szent Félix 
15. Kedd  Remete Szent Pál 
16. Szerda  Szent Marcell pápa 
17. Csütörtök  Remete Szent Antal 
18. Péntek  Árpádházi Szent Margit 
19. Szombat  Szent Márta 
20. Vasárnap 9h: + Szécsi András és + Tóth Mária 

este: + Bodor László 
Évközi 2. vasárnap 

Szent Sebestyén 
21. Hétfı  Szent Ágnes 
22. Kedd  Szent Vince 
23. Szerda  Ward Mária 
24. Csütörtök Horváth, Somogyi, Maginecz és 

Babarczi család élı, és elhunyt 
tagjaiért 

Szalézi Szent Ferenc 

25. Péntek  Szent Pál fordulása 
26. Szombat  Szent Timóteusz 
27. Vasárnap 9h: + Lengyel István, + Szikszer 

Ilona; élı és elhunyt családtagokért 
este:  

Évközi 3. vasárnap 
Merici Szent Katalin 

28. Hétfı  Aquinói Szent Tamás 
29. Kedd  Szent Adél 
30. Szerda  Szent Bathildis 
31. Csütörtök  + Márki Vince Bosco Szent János 

Miseszándékok 
Január (az esti szentmisék idıpontja 17 h) 
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PLAKÁTOK 
 

Nincs bennük semmi szemérem. 
Érintés nélkül nem tudom még a tekintetem sem rájuk vetni: összesimulva olyan 

szorosan állnak egymás mellett, mint szövetségre lépett iker leánytestvérek, hogy érzékeimet 
felingereljék. 

Sértik a szememet rikítón éles színeik, s nevüket bevésik a felhasított sebbe, mint 
tetováló rajzolja képeit felvágott, vérzı bırre. 

 
Én is, Uram, sok helyütt, sokszor, plakátként rikítok… 
Adj erıt, hogy több alázat, több szerénység áradjon szerte belılem. 
És legfıképp ırizz attól, hogy erıltetett, hamis fényben tetszelegjek mások elıtt. 
A bennem élı, meghúzódó fényednek ereje kell, hogy felszítsa, felém vonzza 

embertársaim tekintetét… 
 

A FÖLDALATTI VASÚTON 
 
Pssssszt… Kakk… 
Az ajtó bezárult. 
A gépre járó kések levágtak egy részt a földalatti vasút perontömegébıl, de csak annyit, 

mint amennyi egy szerelvény feltöltéséhez éppen elég. 
Elindulunk. 
Moccanni sem tudok. 
Nem vagyok többé „egyén”, csak „tömeg”. 
Tömeg, amely csak Egy darabban mozdulhat, mint a fagyasztott pástétom egy nagyra 

sikerült konzervdobozban. 
 
Névtelen, érzéketlen tömeg, tıled talán messze vetve, Uram. 
Egy egészet alkotok vele és így értem, miért olyan nehéz néha „fölfelé szállnom”? 
Nehézkes a tömeg; ólomcsizmaként húzza amúgy is lassú lépteim. Túl sok az utas apró 

kis bárkámon. 
Mégsem feledkezhetem meg róluk, Uram, hiszen testvéreim ık! 
Egymagamban nem üdvözülhetek. 
 
Így hát az egész „földalattival” keresem az üdvösségem, Uram, mivel így akarod… 
 

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



Csodatévı  2008. január 
 

� 
              4               

 
 
 
 
 
 
 
 

Egyházközségi hírek: 

 

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

06-30-289-5397, 273-260. 

Miserend: kedd-szombat: 17.00 
 vasárnap: 9.00 és 17.00 

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

A röszkei plébániahivatalt ezentúl mobiltelefonon is 
hívható: 06-30-359-1050. 

 
Januártól hétfınként nem lesz szentmise, helyette 5 órától 

rózsafüzér-imádságot tartunk! 

Január 7-tıl a tervek szerint február 3-ig tart a templom elektromos 
hálózatának a felújítása, ezért január hó folyamán a szentmisék (a vasárnap 
délelıtti mise kivételével) a hittanteremben lesznek. A vasárnap 9 órai 
szentmise a felújítás alatt a Mővelıdési Ház nagytermében lesz megtartva. 
Mivel változás lehetséges, ezért kérjük, figyeljék a templomi hirdetıtáblát. 

Akik ebben az évben szeretnének a röszkei templomban házasságot 
kötni, kérjük, lehetıleg még január folyamán jelezzék a plébániahivatalban. 

2008-ban az egyházi stóladíjak ill. az egyházközségi hozzájárulás 
személyre meghatározott irányadó díjai nem változnak. Ennek megfelelıen a 
csendes mise stóladíja 800 Ft, az orgonás mise stóladíja pedig 1.500 Ft 
marad.  

Temetés stóladíja összesen: 15.000 Ft 
Esküvı stóladíja: 10.000 Ft 
Egyházközségi hozzájárulás: 18 év felett: 2.000 Ft/fı, mely 

befizethetı személyesen a plébániahivatalban vagy csekkel, ill. átutalással, az 
alábbi számlaszámra: Szıreg és Vidéke TKSZ 57400028-11065735 

A házszenteléseket Röszke belterületén az idén január 15. és március 
1. között végezzük, mégpedig kedden és csütörtökön 13.30 és 16.30 óra 
között, illetve külön bejelentés alapján, szombaton 9 és 12 óra között. 
Szombatra azoknak a jelentkezését várjuk, akik hét közben nincsenek otthon, 
így számukra csak ez az idıpont a megfelelı. (Az egyes szombatokon fıként 
azoknak az utcáknak a lakóit részesítjük elınyben, ahol a házszenteléseket 
azon a héten végeztük.) Bejelentésüket megtehetik a plébániahivatalban 
személyesen, vagy a plébánia mobiltelefonszámán (30/359-1050) hívás vagy 
SMS útján, illetıleg a roszkeplebania@citromail.hu e-mail-címen. 
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lgondolkodtató!!!    
 
 

Két ,  súlyosan beteg ember feküdt ugyanabban a kórteremben. Egyikük 
minden nap délután felü l t  az ágyban egy órácskára,  hogy ezzel  megmozgassa a 
szervezetét .  Az ágya a kórterem egyet len ablakához közelebbi  vol t .  A másik  
beteg ember egész nap csak feküdt az ágyában, a plafont  bámulva. Beszélget tek 
a családról ,  feleségrı l ,  gyerekekrı l ,  a katonakorukról ,  a nyaralásaikról ,  ahogy 
az szokásos i lyen helyzetben. 

Az az ember,  aki  az ablaknál  feküdt,  minden délután,  amikor felü l t ,  azzal 
tö l töt te az idı t ,  hogy e lkezdte közvet í teni  a másiknak,  mi t  lát  az ablakon át  a 
k int i  v i lágból .  

A másik ágyon fekvı  embert  egy idı  után sz inte csak ezek a színes 
beszámolók tartot ták életben, már al ig várta ıket ,  ez vol t  minden vál tozatosság 
az életében. Az ablak egy kel lemes,  tavacskával  díszí tet t  parkra nézett .  
Vadkacsák és hat tyúk úszkál tak a tavon, és gyerekek játszot tak távi rányí tós 
játékhajóikkal  raj ta.  Szerelmespárok üldögél tek a színes v i rág-ágyások mel let t  
órákig,  egymásba fe lej tkezve. 

Miközben az ablak mel let t i  beteg kimerí tı  rész letességgel  í r ta le a k int i  
v i lágot ,  a másik,  fo lyton fekvı  behunyta a szemét és maga elé képzel te a 
látványt .  Egy meleg délutánon az ablak mel let t i  ember egy, a parkon átvonuló 
karnevál i  menetrı l  beszél t .  Bár a fo lyton fekvı  ember nem hal lot ta a 
zenészeket,  maga elé képzel te ıket  a másik érzékletes leírása alapján. 

A napok és hetek tel tek.  Egy reggel  a betegeket fürdetni  készülı  nıvér az  
ablak mel let t i  embert  élet telenül  talál ta az ágyában,  mert  az éj je l  csendben 
elaludt  örökre.  

Elszomorodva hívta a személyzetet ,  hogy kiv igyék az elhunytat .  Amint  
alkalom kínálkozot t rá,  a korábban a belsı  ágyon fekvı  beteg kérte,  hogy a 
másik ágyban fekhessen. A nıvér szívesen segítet t ,  kényelembe helyezve öt 
azon az ágyon, majd magára hagyta.  Lassan, fájdalmaktól  gyötörve az ablak 
felé fordul t  az ember,  és megdöbbenve lát ta:  az ablak egy tőzfal ra néz. 

Megkérdezte a nıvért ,  mi  történhetet t  az el távozott  szobatárssal ,  hogy 
olyan szépnek festet te le az ablakon túl i  v i lágot .  

A nıvér elárul ta,  hogy az az ember vak vol t ,  nem láthatta a falat  sem. 
Valószínő leg csak bátorí tani  akarta Önt!  -  mondta a férf inak.  

Tanulság:  igazi  boldogság boldogabbá tenni  másokat, nem törıdve saját  
helyzetünkkel .  Baja inkat  megosztva csökkenthet jük ıket ,  de ha derőnket és 
boldogságunkat oszt juk meg másokkal ,  megsokszorozzuk azt .  Ha gazdagnak 
szeretnéd érezni  magad, számold össze azokat a dolgokat  az életedben, 
melyeket  nem vehetsz meg semmi pénzért .  Minden nap ajándék az élet tı l ,  így 
becsüld meg a napja idat ,  melyek száma - bármi lyen sok is jusson -  véges. 

E 
A vak ember 

Börcsök Eszter rovata 
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Már tizenkettedik télen… 
Már tizenkettedik alkalommal járták betlehemezı fiatalok a falu és tanya házait a 

karácsony elıtti napokban. 
Több mint száz házban várták ıket idén is, az elızı évek hagyományaihoz híven. A 

fiatalok idejüket és erejüket nem kímélve, hatalmas lelkesedéssel vitték a karácsonyi örömhírt 
házról házra. Büszkék lehetünk rájuk, hiszen nem az adományok miatt indulnak útra minden 
évben, hanem amiatt az öröm miatt, amit a családokon látnak, és a családoktól kapnak. Az idıjárás 
viszontagságai sem tántorítják el ıket. 

Jólesı érzés, hogy legtöbbjük nem csak egy alkalommal járja a falut, hanem évrıl évre 
újból vállalkozik e nemes feladatra. Sıt olyanokkal is büszkélkedhetünk, akik már a kezdetektıl 
betlehemeznek szereplıként, vagy kísérıként, és ma is fontosnak tartják, hogy részt vállaljanak 
ebben a komoly feladatban. 

Természetesen nem csak nekik és szüleiknek jár ezért köszönet és hála, hanem azoknak a 
családoknak is, akik évrıl évre megtisztelnek bennünket bizalmukkal és figyelmükkel. Ezúton is 
köszönjük a vendéglátásukat és adományaikat is! Az idén is több mint 140 ezer forintot 
adományoztak a kedves hívek a betlehemezés alkalmával, amit – eddigi szokásainkhoz híven – 
idén is az egyházközség javára ajánlottunk fel. Isten fizesse meg jólelkőségüket! 

E néhány kép reméljük kedvcsináló lesz, azok számára is, akik otthonában még nem 
jártunk, és azok számára is, akik szeretnének részt vállalni egy élményekkel teli betlehemezésben. 
 

A jövı évi viszontlátás reményében: 
A betlehemezık 

 
 

A HÁZSZENTELÉSEK TERVEZETT MENETRENDJE RÖSZKE BELTE RÜLETÉN 
2008. JANUÁR 15. ÉS MÁRCIUS 1. KÖZÖTT 

 
idıpont utcák 

Január 15. kedd József Attila utca 
Január 17. csütörtök Rákóczi utca 1-60. sz. 
Január 19. szombat Elızetes bejelentés szerint 
Január 22. kedd Rákóczi utca 61-131.sz. 
Január 24. csütörtök Marx és Május 1. utca 
Január 26. szombat Elızetes bejelentés szerint 
Január 29. kedd Vasút, Bercsényi, Pacsirta és Csillag utca 
Január 31. csütörtök Lehel, Retek és Deák Ferenc utca 
Február 2. szombat Elızetes bejelentés szerint 
Február 5. kedd Rózsa és Hunyadi utca 
Február 7. csütörtök Petıfi, Rendelı, Szegedi és Juhász Gyula utca 
Február 9. szombat Elızetes bejelentés szerint 
Február 12. kedd Vasvári, Szél és Ságvári utca 
Február 14. csütörtök Dózsa György utca, Tisza sor 
Február 16. szombat Elızetes bejelentés szerint 
Február 19. kedd Felszabadulás utca 1-60. sz., Tisza sor 
Február 21. csütörtök Felszabadulás utca 61-120. sz., Tisza sor 
Február 23. szombat Elızetes bejelentés szerint 
Február 26. kedd Felszabadulás utca 121-180. sz., Tisza sor 
Február 28. csütörtök Felszabadulás utca 181-250. sz., Tisza sor 
Március 1. szombat Kossuth, Bem, Szántó Kovács, Ady és Dobó utcák 
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KÉRDEZZ-FELELEK 

A SZEKTÁKRÓL 
 

A krisnások 

avagy: a Krisna-tudatúak Nemzetközi Társasága, angol elnevezéssel: International Society of 
Krishna-Consciousness (ISKCON) 

 

A krisnásokat a keresztény egyházak 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 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”. 

A Krisna-hit két nagy világvallás, a hinduizmus és a kereszténység közötti senki-földjén 
jött létre, egyszerre kívánja túlhaladni mindkét vallási hagyományt: keresztény fogalmakkal 
helyettesíti be a hinduizmus alapfogalmait, de aztán a hinduizmusból kölcsönzött elemekkel 
próbálja semmissé tenni a keresztény hitet. 

A krisnás közösségekben igen jelentıs a vezetık szerepe, akikkel szemben a követık 
szolgai engedelmességgel tartoznak. 
 

2. Hogyan keletkezett a szekta? 

A hinduizmus (fıleg az ún. védikus tanítás) nyugati terjesztıi közül Swami Prabhupada 
Bhaktivedanta (a Védát tisztelı Prabhupada mester), Indiából származó guru azzal tőnt ki, hogy 
1966-ban New Yorkban meghírdette Krisna kizárólagos tiszteletét. İ az ISKCON  megalapítója. 
 

3. Mit tartanak Jézusról? 

Tasi István magyar krisnás szerint a Chrisztosz görög szó a Krisna szóból ered. Ez 
természetesen nem áll fenn. De Tasi többet is mond. „Jézus Kriszts nagyszerő személyiség. Nem 
szabad azt gondolnunk, hogy ı közönséges emberi lény.” Egyes krisnások Jézust egyenesen 
Krisna egyik megjelenésének tekintik. Ez a keresztény talajon felnıtt Nyugat rokonszenvének 
elnyerését célozza. Mindehhez azonban Tasi siet hozzátenni: „A Kriszts által prédikált üzenet az 
adott idıben, helyen és vidéken felelt meg, s csak az emberek bizonyos csoportjának volt 
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megfelelı”: sokak kezébe eljutott a Krisztus Indiában élt címő könyv is. A címben kifejezett 
állításnak szintén nincs történelmi alapja. 

A keresztény Isten-hit helyett a krisnások valamilyen új hitet kívánnak elterjeszteni. Tasi 
szerint Krisna  az Istenség Legfelsıbb Személyisége, az Igazság. Történelmileg viszont tény, hogy 
a hinduizmus panteonjában Krisna csak egy a sok isten közül, Visnu istenség egyik testetöltése, 
aki a Bhagavad Gíta irataiban szerepel. Prabhupada kiemelte ebbıl a háttérbıl és tiszteletét 
egyistenhitté gyúrta. Másszóval ennek a hitnek nincs igazi történelmi alapja. Az ISKCON a védák 
tanait ilyen formában próbálja szalonképessé tenni Nyugaton. El kellene azonban döntenie, 
Nyugatot vagy Keletet képviseli-e. 
 

4. Hogyan fogadják a Szentírást? 

A krisnások a bibliát csak az igazság halvány visszatükrözıdésének tekintik, a védikus 
iratokat és fıleg a Krisna legendás életét tartalmazó Baghavad Gítát tartják a maguk szentírásának. 
Másszóval azok a fiatalok, akik eredetileg keresztények voltak s most krisnásokká lettek, az igaz 
„Isten igazságát hamissággal cserélték fel” (Róm 1,25). 
 

5. Mennyiben keresztények? 

Semmiképpen sem. Még ha némi tisztelettel adóznak is Krisztusnak, tanításukból világos, 
hogy más istenségben hisznek, felfogásuk mérhetetlenül távol áll a kereszténységtıl. 
 

6. Mit mondanak a Katolikus Egyházról? 

A többi keresztény közösséggel együtt túlhaladott világnézet képviselıjének tartják, fıként 
katolikus fiatalokra vetik ki a hálót. 
 

7. Miben áll az emberek üdvössége? 

Felmérések szerint a Krisna-hit a maga népszerőségét leginkább a reinkarnáció, vagyis a 
lélekvándorlás tanának köszönheti. Ennek a gyökere a hinduizmus lélek-fogalma, melyrıl a 
Bhagavad Gítában ezt olvassuk: „Mindig létezı, halhatatlan és ısi, s ha a testet meg is ölik, ı meg 
nem ölhetı” (2,20), ezért költözhet újabb és újabb testbe. 

A lélekvándorlás felfogása kapcsolatos a hinduk végzet-tanával, amit a karma fogalmával 
jelölnek. Senki sem kerülheti ki sorsát, minden meg van határozva az ember életében elızı 
történések és kozmikus erık által, így nincs értelme segíteni sem senkinek. Ehhez a gondolathoz 
tartozik a kasztrendszer elfogadása is. A Krisna-tudatúak a kasztrendszer nyugatiasított formáját 
el (guruizmus), amely a kasztrendszernek nem annyira felszámolására, hanem csak 
megreformálására törekszik, amely „fejlettségi fok” szerint kívánja elhelyezni a lelkeket. 
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Bár a „továbbélés” és a „lélek halhatatlansága”, sıt a halál utáni bőnhıdés kérdésében van 
némi párhuzam a hindu (krisnás) és a keresztény felfogás között, alapvetı különbségek is 
fennállnak: 

1. A keleti lélek-fogalom (az atman) a világ-lélek (Brhaman) része. Nem személyes lélek, 
hanem az ısvalóság személytelen része. Az ember lelke nem különb más lények lelkénél. 

2. A hindu „lélek” nem önálló valóság, hanem csak folyamat. Szekér kocsis nélkül. 
3. Épp ezért a „továbbélés” sem személyes, végsı soron az „anyag nem vész el, hanem 

átalakul” materialista tanításának szellemhitté átalakított változata. 
4. Így a nirvána sem személyes célbaérés, hanem feloldódás az „egész”-ben, beleolvadás a 

semmibe. 
 

8. Miért nem fogadhatjuk el tanításukat? 

Ami a lélekvándorlást illeti: 
1. A lélek nem örök, hanem fogantatásunk pillanatában teremti Isten. 
2. Test és lélek szoros egységet alkot életünkben, a lélek az adott test lényegadó, formáló 

elve, más személybe nem ültethetı át. 
3. Csak az embernek van lelke az élılények közül, ezt igazolják a tudatos lelki jelenségek 

és én-tudatunk. 
4. A Szentírás szerint egyetlen élet alapján dıl el halál utáni sorsunk, nincs több 

„dobásunk”. A halál után nincs újabb (meg újabb) érdemszerzési lehetıségünk. „Az ember 
számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg és utána ítéletben legyen része” (Zsid 9,27). 

5. Nemcsak a lélek, hanem az egész ember továbbélésében hiszünk az Úr Jézus 
feltámadása alapján. 

6. A személy halhatatlansága nem természetes halhatatlanság eredménye, hanem Isten 
ingyenes ajándéka, amelyet Krisztus személyes áldozata tett lehetıvé. 

7. Az ember nem válthatja meg önmagát. „Urunk és Megváltónk Jézus Krisztus” (1Pét 
2,20). 

8. A reinkarnáció hívei (s így a krisnások) nem(csak) elméleti, hanem „tapasztalati” 
tények-re is szoktak hivatkozni: olyanok beszámolóira, akik „elmondják elızı életük részleteit”. A 
legfıbb gond, hogy ha a lélekvándorlás egyetemes jelenség lenne, mindenkinek emlékeznie 
kellene elızı életeire, sıt már a csecsemıknek is hihetetlenül sok ismerettel kellene világra 
jönniük, amirıl szó sincs. A lélekvándorlás tana már csak azért sem „egyetemes”, mert nyoma 
sincs az afrikai vagy az amerikai kultúrában. A reinkarnáció eredetileg Keleten nyőgöt jelent, 
magát a poklot. Ma pedig ezt Nyugaton mint megoldást, már-már mint üdvösséget próbálják 
bemutatni. Ennek sem elméleti alapja nincs, sem gyakorlati haszna, ha egyszer a páciens nem 
emlékszik „elızı életeibıl” arra, min is kellene javítania. Matematikailag sem stimmel a dolog, 
mert ma ötmilliárd ember él, évezredekkel ezelıtt pedig csupán néhány millió. Honnan került elı 
ennyi emberi lélek, ha mindig ugyanaz a (megadott számú) lélek születik újjá?! 

9. A krisnások állítják, hogy hipnózis révén az ember vissza tud nyúlni elızı életeinek 
emlékeire(ez lenne az úgynevezett regresszív hipnózis). Pszichológusok szerint azonban a 
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hipnotizır maga is sugallhat képeket páciensének, másrészt a páciens agya korábban hallott, látott 
dolgokat vetít ki a hipnózis alatt, ami nem jelenti elızı életének felidézését. 

A krisnások elıszeretettel hivatkoznak arra, hogy az evangéliumok is feltételezik a 
reinkarnációt, amikor az apostolok azt vallják Jézusról: „Van, aki Keresztelı Jánosnak, van, aki 
Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik más prófétának” tartja (Mt 16,24). Valójában itt csak arról 
van szó, Jézus folytatja Illés vagy a többi próféta szerepét. Egyébként is Jézus nem születhetett 
Keresztelı lelkével, hiszen kortársak voltak, nem születhetett Illés lelkével sem, hiszen Illés a 
Szentírás szerint nem is halt meg. Az pedig, hogy azt mondja Nikodémusnak: „aki nem születik 
újjá, nem láthatja meg Isten országát” (Jn 3,3) természetesen nem testi, hanem lelki újjászületésre 
utal, ami a keresztségben megy végbe. 
 

9. Mivel keltenek ellenszenvet? 

A krisnások vegetáriánusok: nem esznek húst, halat, tojást, nem isznak alkoholt, kávét, sıt 
teát sem, nem fogyasztanak kábítószereket, különleges ruhájuk, cipıjük, hajviseletük van. El kell 
szakadniuk családjuktól. Vezetıjük jelöli ki, kivel éljenek nemi életet. Közösségeikben 
szerzetesség-szerő életet élnek, a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség elvei szerint. Sokan 
mindebben a böjt, az aszkézis, a nyugati szerzetesség keresztény vonásait vélik felfedezni. 
Valamiféle párhuzam, mindebben kétségtelenül van, nem feledhetjük azonban, hogy a motívum 
egészen más a Krisna-hit és a kereszténység esetében: Elıbbi hátterében a hinduizmus test- és 
világmegvetése áll, a kereszténység felfogásában a világ és a test is jó, „Istennek minden 
teremtménye jó és semmi sem megvetendı” (1Tim 4,4), mondja Pál épp ételek tiltásáról, a 
lemondás pedig „Isten országa kedvéért” (Mt 19,12) történik. Másrészt nem a test vagy az étel 
szennyezi be az embert, „a szívbıl ered minden rossz gondolat” (Mt 15,19). A krisnások család-
ellenessége nemcsak a kereszténységgel, hanem minden humán morállal szembenáll, hiszen a 
család a társadalom alapsejtje. 
 

10. Hányan vannak? 

Szerte a világon tíz millióan, Magyarországon mintegy ezren. 
 

11. Hogyan térítenek? 

Az indiai konyhamővészet, tánc, kultúra megismertetésére hirdetnek tanfolyamokat, iskolás 
(fıleg középiskolás!) fiatalokat, fıleg kollégistákat igyekeznek megnyerni maguknak, utcákon 
árulják kiadványaikat, „templomra” győjtenek, látványos ünnepségeket szerveznek. Aki aztán 
soraikba kerül, nem engedik ki kezük közül. 

 (Kiadja a Logosz Munkacsoport egyházi jóváhagyással.) 

(Összeállította: Ábrahám Judit) 
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„Újévi receptek.” 
 

Pulykahúsos tésztabatyu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
Az összevágott hagymát, és kevés olajban fonnyasszuk meg. Tegyük rá a kockákra vágott 

pulykamellet, és sóval, borssal, majoránnával ízesítsük. Amikor a hús átsült, szórjuk meg liszttel, 
gyorsan keverjük össze, és öntsük rá a tejszínt. Forraljunk rajta egyet, hogy krémes állagú legyen. 
Közben a réteslapokat kenjük meg olvasztott vajjal, vágjuk 10x10-es lapokra, és mindegyik 
közepére tegyünk a töltelékbıl. A tésztalapok négy sarkát összekötve formázzunk batyut belılük, 
és a maradék rétes csíkokkal kössük össze. Tegyük kivajazott tepsibe, és 180 fokos elımelegített 
sütıben 15 perc alatt süssük aranybarnára. 

 
 
 
 
 

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:  
☺ 60 dkg pulykamell, 
☺ 1 fej vöröshagyma, 
☺ 1,5 dl tejszín, 
☺ 2 evıkanál liszt, 
☺ 1 csomag rétestészta, 
☺ 2 evıkanál vaj, 
☺ 2 csipet majoránna, 
☺ olaj, ırölt bors, só 

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 evıkanál liszt 
� só, bors 

Jó étvágyat! 
 

Kedves Olvasóink! 
Az elmúlt számunkban hibásan jelentettük meg a „Rácponty” elkészítését. Ezért most újra 

megjelentetjük a receptek között, de helyesen. Elnézésüket kérjük.  Szerkesztıség. 
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Január 12. BISCOP SZENT BENEDEK bencés apátBISCOP SZENT BENEDEK bencés apátBISCOP SZENT BENEDEK bencés apátBISCOP SZENT BENEDEK bencés apát    
 
Northumbria, 628 körül. +689-90. január 12.  
Benedek az észak-angliai Northumbriában született 628 körül, Szent Edwin király 

(kb. 617--632) idejében, amikor Szent Paulinus püspök (+ 644) hirdetni kezdte itt az 
Evangéliumot. Mint nemes ifjú, néhány évig a király udvarában szolgált. Amikor azonban 
mintegy húszéves lett, megérlelıdött az a kívánsága -- mint Szent Béda Venerabilis közli --
, hogy „az igazi királynak szolgáljon”, ezért Yorki Szent Wilfriddel (634--709/10) együtt 
indult elsı római útjára. Utazásának célja az volt, hogy a kontinens szerzetesi szokásait és 
hagyományait tanulmányozza, ezért az utazás során tizenhét kolostort látogatott meg. 
Benedek második római útjára Szent Vitalianus pápa idejében (657--672) vállalkozott. Ezt 
megelızıen belépett a frank birodalom déli tengerpartján lévı Lérins kolostorába. Itt kapta 
meg a tonzúrát, és két évet tanulmányokkal töltött el, majd ismét Rómába ment. 

 
Northumbria és Kent királyai röviddel azelıtt küldték a Canterbury érsekévé 

választott Wighard papot Rómába, hogy a pápa szentelje püspökké. Megérkezése után 
azonban Wighard egy járvány során meghalt. Most már a pápa dolga volt, hogy helyébe 
másikat válasszon. Elsı választása Szent Hadrianus (+709) afrikai születéső szerzetesre, 
egy Nápoly közelében lévı kolostor apátjára esett; Hadrianus azonban nem akarta 
elvállalni az érseki hivatalt. A másik jelölt egy Tarzoszból való görög szerzetes, a késıbbi 
Canterbury Szent Teodor (602--690), aki abban az idıben Rómában élt. Teodort püspökké 
szentelték, a pápa pedig megbízta Benedeket, hogy Teodorral együtt térjen vissza 
Canterburybe, s legyen ott tanácsadója és tolmácsa. Benedek Teodorral és Hadrianusszal 
669 májusában érkezett meg Canterburybe; nem sokkal ezután a Péter és Pál kolostor 
apátjává nevezték ki. Két évvel késıbb ismét Rómába indult. 

 
Az utazások és tanulmányok eme évei alatt tekintélyes könyvtárt győjtött össze, 

emellett szokatlanul gazdag tapasztalatokat szerzett a szerzetesi életben. Amikor 674-ben 
visszatért Northumbriába, tetterejével és képességeivel olyan hatást gyakorolt Ecgfrith 
királyra, hogy az személyes birtokából földterületet ajándékozott neki a Wear torkolata 
közelében, és engedélyezte, hogy kolostort alapítson (Wermouth) Péter apostol tiszteletére. 
A következı hónapok folyamán Benedek beutazta Galliát, hogy olyan építımunkásokat 
keressen, akik képesek arra, hogy római mintára kıtemplomot emeljenek. A templom 
ablakainak beüvegezéséhez is vitt olyan embereket, akik értettek az üvegkészítéshez, mivel 
-- úgy látszik -- ez a mesterség akkortájt még ismeretlen volt Angliában. Öt évvel 
Wearmouth megalapítása után ismét Rómába utazott; könyvtára számára keresett új 

Kalendárium 
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könyveket, temploma számára pedig liturgikus felszerelést, ruhákat és ereklyéket. Amikor 
hazatért, magával vitte a Szent Péter templomból János fıkántort, hogy tanítsa meg 
szerzeteseit a római énekre, és oktassa ıket a római liturgiára. 

 
Egy évvel Rómából való hazatérése után Benedek további adományt kapott 

Ecgfrith királytól a Tyne melletti Jarrowban, hogy ott egy Pál apostolnak szentelt kolostort 
alapítson. Tizenhét jarrowi szerzetes telepedett át az új alapításba Szent Ceolfrith, Benedek 
unokafivérének vezetésével. Kevéssel utóbb Szent Béda Venerabilis, aki az elızı évben 
lépett be hétéves korában oblátusként Wearmouth kolostorába, szintén Jarrowba került. 

 
Az új kolostort 685. április 23-án szentelték fel: alapkövét még ma is ırzik 

Jarrowban. Ebben az évben indult el Benedek hatodik és egyben utolsó római útjára, hogy 
könyvtára számára további könyveket, temploma díszítésére pedig festményeket szerezzen. 
Távolléte alatt mindkét kolostorában járvány pusztított; Jarrowban csak Ceolfrith és a kis 
Béda maradt meg, akik még így is „kórusban” énekelték a zsolozsmát. Benedek betegen 
tért vissza Rómából, s élete utolsó három évében bénulása ágyhoz szegezte. Attól félt, 
hogy világias lelkülető testvére örökségül igényli majd mindkét kolostort, ezért szerzetesei 
lelkére kötötte, hogy Szent Benedek Regulájával és a Szent Agatho pápától (678- -681) 
kapott kiváltsággal megegyezıen ne válasszanak mást apátnak, csak a kolostorból való 
testvért. Röviddel halála elıtt, miután valamennyi testvér tanácsát meghallgatta, maga elé 
hívatta Jarrowból Ceolfrithet, és mindkét kolostor egyedüli apátjává tette. 

Halála elıtt még szigorú utasításokat adott, hogy összegyőjtött nagy könyvtárát 
feltétlenül ırizzék meg, és semmiképpen se hanyagolják el. Ez a könyvtár mindig 
különleges gondoskodása alatt állt. Kezdettıl fogva azt kívánta, hogy kolostorai egyaránt 
legyenek a jámborság és a tudomány iskolái. Abban az idıben, amikor a régi világ iskolái 
lehanyatlottak, s az Egyház alig kezdett hozzá nevelési és iskolarendszerének 
kifejlesztéséhez, Benedek felismerte annak sürgetı szükségességét, hogy az eljövendı 
nemzedék számára megırizze és továbbadja a klasszikus ókor és a korai Egyház ismereteit, 
s tanítókat képezzen a papság és a nép számára. Alig volt olyan kívánsága, amelyet Jarrow, 
nemzedékének legnagyobb tanítója, Béda révén meg ne tartott volna.  

 
Benedek 689. január 12-én halt meg, a wearmouthi Szent Péter templomban 

temették el az oltár és az apostol ereklyéinek közelében, akit -- mint Béda mondja – „egész 
életében mindig tisztelt, és aki kinyitotta neki a kaput, hogy beléphessen a mennyek 
országába”. 

 
 (Összeállította: Kiss Gábor) 

 



Csodatévı  2008. január 
 

� 
              14               

Elmélkedés  a  rózsafüzér  t i tkaihozElmélkedés  a  rózsafüzér  t i tkaihozElmélkedés  a  rózsafüzér  t i tkaihozElmélkedés  a  rózsafüzér  t i tkaihoz     
DicsÕséges olvasó 

 

Mindannyiunk ügye a misszió. Szeretnénk, ha embertársaink a Föld minden pontján 
megismernék az egy, igaz Istent, neki szolgálnának, és ıt dicsıítené az életük. Ez a keresztény 
misszió célja, ahogy Jézus mondta: „nevében...egy legyenek mindnyájan” (Jn 17,11). Foglaljuk 
imádságunkba a világ minden részén tevékenykedı misszionáriusokat, a szerzeteseket, 
püspököket, papokat, diakónusokat és világi apostolkodókat! Legyenek minden idıben Ábrahám-
lelkő fele barátaink, akik Isten, hívó szavára készek elhagyni hazájukat, családjukat és idegenben 
otthont teremtenek az Evangéliumnak, fészket a jó Istennek, szeretetközösségeket az égnek! 

Ének: Örvendetes napunk támadt... (SzVU 90/1) 
 
1. aki a halálból feltámadt 

 
„A halált nem Isten alkotta, ı nem leli örömét az élık pusztulásában... Nincs bennük 

pusztító méreg, és a földön nem az alvilág uralkodik. Mert az igazságosság örök és halhatatlan” - 
állítja már a Bölcsesség könyve (1,13-15). Sejtésszerő kinyilatkoztatás ez arról, ami Húsvét 
hajnalán Jézus Krisztussal történik: annak ellenére, hogy szenvedésében haláláig erıtlenkedik, 
végsı sóhajtásában kiadja lelkét, leveszik a keresztrıl tompán zuhanó testét, lepelbe göngyölik és 
eltemetik - mégis feltámadt testtel él, jár-kel, étkezik, megjelenik, tanít... Hitünk középpontjává, 
lényegévé lett az Isten Fiának föltámadása: benne ott vibrál, készül, bontakozik a miénk is... „Ha 
Kriszts nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek.” (1Kor 15,14) 
Bárhol hirdetik Isten igéjét a világon, lobogjon benne a feltámadás reménye, gyúljon lángra tıle a 
fekete, a sárga, a fehér, a magas, az alacsony, a gyermeki és az öregedı szív! Fogadják be a 
föltámadás csíráit, az igazi élet kezdetét, Isten csodás szeretetét. 
 

Áldalak búval, vigalommal, 
féltelek szeretnivalómal, 
ırizlek kérı tenyerekkel: 
búzaföldekkel, fellegekkel. 
 
Topogásod muzsikás romlás, 
falam ellened örök omlás, 
düledék-árnyán ringatózom, 
leheletedbe burkolózom. 
 
Mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e, 
szívemhez szívvel keveredsz-e, 
látlak, hallak és énekellek, 
Istennek tégedet felellek. 
 
Hajnalban nyújtózkodik az erdı, 
ezer ölelı karja megnı, 
az égrıl a fényt leszakítja, 
szerelmes szívére borítja. 
(József Attila: Áldalak búval, vigalommal) 
 

Ének: Krisztus a mennybe fölmene... (SzVU 95/1) 
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� 
Faluhelyen búzaszenteléskor a plébános kivonul a határba, 

megáldani a termést. Egy alkalommal gyomos, gondozatlan földhöz értek. 
– Kérem – szólította meg a plébános a gazdát –, ennek a földnek 

elsısorban nem áldás kell, hanem kapa! 
 

� 
Két hippi ácsorog az utcasarkon. Észrevesznek egy plébánost, aki nehéz táskát cipel, pedig a 
másik keze fel van kötve és sántít is. 

– Segítsünk? – kérdezi egyikük. 
– Köszönöm, fiam, ne fáradjatok. 
– Mi történt? 
– A fürdıkádból kiszállva megcsúsztam, és eltört a kezem, kificamodott a bokám… 

A két hippi összenéz. Az egyik súgva kérdezi: 
– Te mi az a fürdıkád? 
– Nem tudom, öregem, nem vagyok katolikus… 

 

� 

Megkérdezik a székelytıl: 
– Mondja, tata, nincsenek gondjai az alvással? 
– Ahh, csak elszámolok háromig, és már alszom is. 
– Háromig? 
– Háromig. Na jó, ha nem segít, akkor fél négyig is. 

 

� 
A villamoson egy férfi feltûnôen mustrálja a szemközt ülô, kétségkívül 

csábos idomokkal rendelkezô hölgyet. Tetôtôl talpig végigméri többször is. 
Egyszer csak a nô megszólal: 

– Volna szíves most már felöltöztetni? A következô állomáson le kell 
szállnom! 

 

� 
Egyik nap egy idegen kutya jelent meg a házunk elıtt. Látszott rajta, hogy 

ápolt, jóllakott. 
- Eltévedtél, kutyus? - mondtam neki, és beengedtem a nappaliba. A kutya 

rögtön otthon érezte magát, lefeküdt az egyik sarokba, és aludt egy órát. Amikor 
felébredt, kikérezkedett, és el is ment.  

Másnap ugyanabban az idıpontban ismét megjelent nálunk a kutya, megint 
beengedtem, aludt egyet, majd eltávozott. Így ment ez még két héten át. Egyszer a 
nyakörvére akasztottam egy cetlit ezzel az üzenettel: "Kedves gazda! Az önök 
kutyája minden nap hozzánk jár aludni." 

A következı napon a kutya egy másik cetlivel tért vissza, amin ez állt: 
"Ez a kutya öt gyerekkel lakik együtt, sosem tudja magát kialudni. Holnap én 

is eljöhetek? A gazda" 
 

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

Elızı rejtvényünkre csak egy helyes megfejtés érkezett! 

Schreiber Frigyes  
A decemberi rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Bartók Béla” 
 
 

CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

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

Lektorálta: Liszkai Tamás plébániai kormányzó 
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 ! ! !    

A beírt szó utolsó 
betője a következı szó 
elsı betője is egyúttal. A 
kiemelt négyzetekben 
található betőket sorban 
összeolvasva Izajás 
könyvébıl olvashatunk 
egy mondatot. 

 

1. Metsz 
2. Kaptafa 
3. Penge 
4. Táncot jár 
5. Tőkön ült 
6. Hasadék 
7. Hozam 
8. Szellıs 
9. Szirt 
10. Szunnyad 
11. Bodros levelő zöldség 
Joppéban: ........... kelj fel! 
12. Szeretetlakoma 
13. A izzólámpa feltalálója 
14. Juhfalka 
15. Kereset 
16. Dédelge 
 

17. Learatott gabonatábla 
18. Odahaza 
19. Igencsak 
20. Unszol 
21. Péter neki mondta 
22. Dél-amerikai hegység 
23. Ilyen rend a ferenceseké 
24. Úrasztal 
25. Remeg 
26. Riska 
27. Szent András hava 
28. Szentolvasó 
29. Hozzátartozó 
30. Fénycsı 
31. A torok kéményseprıje 
32. Tanít 
33. Dézsa 
 


