
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

      
 

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

V. évf.7. szám (57)  2008. Június 

 

Betegek imája Szent Antalhoz 
 
 

Gyermeki bizalommal szólok Hozzád, 
nagyhatalmú védıszentem, csodatevı Szent 

Antal. Az eredeti bőn sebet ütött testi 
egészségemen, és most erımben 

megfogyatkozva, betegségben sínylıdöm. A Te 
életed példájából tanulom értékelni az életet, és 
örömmel vállalni a földi élet küzdelmeit. Ez az 
életkedv él bennem, amikor pártfogásodat 
kérem gyógyulásomért, és közbenjárásodért 

esedezem. Esdd ki nekem azt a kegyelmet, hogy 
az Úr szolgálatában ép testtel és ép lélekkel 
álljam meg helyemet, érdemszerzésem idejét 

növeljem, embertársaimnak s a reám bízottaknak 
ıre, gyámolítója és fenntartója legyek. 

Mindenekelıtt mégis legyen meg az Úr akarata. 
Örömmel fogadom el Isten kezébıl az 

egészséget és a betegséget, a jólétet és a 
keresztet. Örömben, bánatban, egészségben, 
betegségben, életem minden körülményében 

áldott legyen az Úr neve. Ámen. 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Vasárnap 9h: Rózsafüzér Társulat élı és 
elhunyt tagjai 
este: Varga János 

Évközi 9. vasárnap 
Szent Jusztinusz 

2. Hétfı  Szent Marcellinusz pp 
3. Kedd  Lwanga Szent Károly  
4. Szerda  Szent Quirinusz-Kerény, 

Caracciolo Szent Ferenc 
5. Csütörtök  Szent Bonifác 
6. Péntek  + Német Lajosné Szent Norbert 
7. Szombat  Szent Róbert 
8. Vasárnap 9h: Horváth Károly 

este: 
Évközi 10. vasárnap 

Szent Medárd 
9. Hétfı  Szent Efrém 
10. Kedd  Szent Margit 
11. Szerda  Szent Barnabás apostol 
12. Csütörtök Papdi Pál és Hegyesi Ilona  

13. Péntek Ábrahám Antal  Páduai Szent Antal 
14. Szombat Ördög József, valamint az Ördög család 

élı és elhunyt tagjai 
Szent Vazul 

15. Vasárnap 9h: 
este: 

Évközi 11. vasárnap 
Jézus Szívének ünnepe 
Árpádházi Szent Jolán 

16. Hétfı  Szőz Mária Szeplıtelen 
Szíve 

Szent Jusztina 
17. Kedd  Szent Adolf 
18. Szerda   
19. Csütörtök  Szent Romuáld apát, 

Szent Gyárfás és Protáz 
20. Péntek  Szent Raffael 
21. Szombat  Gonzága Szent Alajos 
22. Vasárnap 9h: Tóth István és elhunyt szülık 

este: 
Évközi 12. vasárnap 
Mórus Szent Tamás 

23. Hétfı   
24. Kedd  Keresztelı Szent János 

születése 
25. Szerda  Szent Vilmos 
26. Csütörtök  Alexandriai Szent Ciril 
27. Péntek Bodor László és elhunyt szülık; a 

Galgóczi család elhunyt tagjai 
Szent László király 

28. Szombat  Szent Iréneusz 
29. Vasárnap 9h: Szécsi Jánosné Kari Piroska 

Rozália 
este: 

Szent Péter és Szent Pál 
apostolok ünnepe 

30. Hétfı  A római egyház elsı szent 
vértanúi 

Miseszándékok 
Június (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 
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Június 7. és 15. között a mise- és szertartásrend az 
alábbiak szerint alakul a röszkei templomban: 

  
JÚNIUS 7. SZOMBAT 16.30 – Szent Antal kilenced imádság 

17.00 – SZENTMISE 
JÚNIUS 8. VASÁRNAP   8.30 – Szent Antal kilenced imádság  

  9.00 – SZENTMISE 

17.00 – SZENTMISE 
JÚNIUS 9. HÉTFİ 16.30 – Szent Antal kilenced imádság 
JÚNIUS 10. KEDD 16.30 – Szent Antal kilenced imádság 

17.00 – SZENTMISE 
JÚNIUS 11. SZERDA 16.30 – Szent Antal kilenced imádság 

17.00 – SZENTMISE 
JÚNIUS 12. CSÜTÖRTÖK 16.30 – Szent Antal kilenced imádság 

17.00 – SZENTMISE 
JÚNIUS 13. PÉNTEK 16.30 – Szent Antal kilenced imádság 

17.00 – SZENTMISE 
JÚNIUS 14. SZOMBAT 16.30 – Szent Antal kilenced imádság 

17.00 – SZENTMISE 
JÚNIUS 15. VASÁRNAP   8.30 – Szent Antal kilenced imádság 

  9.00 – SZENTMISE 

18.00 – SZENTMISE 

Egyházközségi hírek: 

 

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

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

Miserend: kedd-szombat: 18.00 
 vasárnap: 9.00 és 18.00 
A plébánia ügyfélfogadási rendje: 
Keddtıl — péntekig:  900 – 1200 –ig. 

 

TEMPLOMUNK BELSİ TERÉNEK FESTÉSE 
BEFEJEZİDÖTT. EZÚTON IS NAGY SZERETETTEL 
KÖSZÖNJÜK MEG EGYHÁZKÖZSÉGÜNK MINDEN 
TAGJÁNAK, HOGY ADOMÁNYAIKKAL ÉS ÖNZETLEN 

ÖSSZEFOGÁSUKKAL HOZZÁJÁRULTAK A MUNKA KIVITELEZÉSÉHEZ! 
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PlébániaprogramPlébániaprogramPlébániaprogramPlébániaprogram    
2008. június 72008. június 72008. június 72008. június 7----15.15.15.15.    
 

A PÁDUAI SZENT ANTALRÓL NEVEZETT RÖSZKEI RÓMAI 

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG EBBEN AZ ESZTENDİBEN ÜNNEPLI A 

TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK 95., VALAMINT A PLÉBÁNIA ALAPÍTÁSÁNAK 85. 
ÉVFORDULÓJÁT.  

A KETTİS JUBILEUM KAPCSÁN 2008. JÚNIUS 7 ÉS 15. KÖZÖTT AZ ALÁBBI 

PROGRAMOKAT HIRDETJÜK MEG: 

Dátum Események Helyszín 

Június 7. 
(szombat)  
10 órától 

"Felrázás-nap" a szegedi Katolikus Ifjúsági Alapítvány szervezésé-ben 
egész napos programokkal, társasjátékokkal, kézmőves foglalkozási 
lehetıségekkel  

Plébánia udvara 

Június 7. 
(szombat)  
10 órától 

Páduai Szent Antal életérıl szóló misztériumjátékok elıadása és 
zsőrizése a Homokhátság ifjúsági intézményei számára kiírt pályázat 
keretében 

Templom 

Június 7. 
(szombat)  

19 óra 

FABULA RASA – A tiszta mese – misztériumjáték  
a Paraliturgikus Kutatások Mőhelyének bemutatója 
Rendezı: PUNK MÁRIA 

Petıfi Sándor 
Mővelıdési Ház 

nagyterme 

Június 8. 
(vasárnap) 

18 óra 

ALTORJAY TAMÁS  operaénekes és KISS MARIANN  orgonamővész 
hangversenye 

Templom 

Június 9. 
(hétfı) 
17 óra 

Plébánia- és templomtörténeti kiállítás - Megnyitó 
Petıfi Sándor 

Mővelıdési Ház 
nagyterme 

Június 10. 
(kedd) 
18 óra 

„A szegénység értéke a kortárs társadalomban” címmel 
kerekasztal-beszélgetés közéleti személyiségek részvételével 

Röszkei 
Polgármesteri 

hivatal Konferencia 
terme 

Június 11. 
(szerda) 
17 óra 

Szentmise az egykori röszkei lelkipásztorok és kántorok részvételével – a 
szentmise fıcelebránsa és szónoka: GYULAY ENDRE nyugalmazott 
megyéspüspök 
- ezt követıen (kb. 18 órától): "Csak a szépre emlékezem" címmel 
múltidézı beszélgetés a meghívott vendégekkel 

Plébánia hátsó 
hittanterme 

Június 14. 
(szombat) 
19.30 óra 

FILMKLUB: Páduai Szent Antal – Isten szónoka – színes, 
szinkronizált olasz film (2002) – rendezte: Umberto Marino 

Plébánia hátsó 
hittanterme 

Június 15. 
(vasárnap) 

9 óra 

BÚCSÚI SZENTMISE - bemutatja és szentbeszédet mond: fr. VARGA 
KAMILL O.F.M. – A szentmisén közremőködik: BORBÁS JOHANNA, fuvola  

- benne - kitőntetések: a Páduai Szent Antal emlékérmek átadása 
az Egyházközség érdekében végzett munkáért  

- a „Páduai Szent Antal vers-pályázat” eredményének 
kihirdetése; 

Páduai Szent Antal Mária-ünnepeken mondott válogatott 
prédikációinak könyvbemutatója. 

Templom 
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lgondolkodtató!!!    
 
 
 

 

 

Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át szánalmasan 

bıgött, miközben a paraszt megpróbált rájönni mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az 

állat már öreg és a kutat úgyis ideje már betemetni; nem éri meg kihúzni az öreg 

szamarat.  

Áthívta a szomszédait, hogy segítsenek. Mindegyik lapátot fogott és elkezdtek 

földet lapátolni a kútba. A szamár nem értette, mi történik és elıször rémisztıen üvöltött.  

Aztán, mindenki csodálatára, megnyugodott. Pár lapáttal késıbb a paraszt lenézett 

a kútba. Meglepetten látta, hogy minden lapátnyi föld után a szamár valami csodálatosat 

csinál: lerázza magáról a földet és egy lépéssel feljebb mászik!  

Ahogy a paraszt és szomszédai tovább lapátolták a földet a szamárra, az mindig 

lerázta magáról és egyre feljebb mászott.  

Hamarosan mindenki ámult, ahogy a szamár átlépett a kút peremén és boldogan 

elsétált!  

 

Tanulság: 

Az élet minden fajta "szemetet és földet" fog rád lapátolni. 

A "kútból" kimászás trükkje, hogy lerázd magadról és tegyél egy lépést. 

Minden probléma csak egy lehetıség a továbblépésre. Bármilyen problémából van 

kiút, ha nem adod fel, nem állsz meg! 

 

Rázd meg magad és lépj egyet feljebb! 

 

 

 

 

Tabu cafe hirek 
 

Minden középiskolás és huszonéves fiatalt, akik egy tea, 

cappuccino vagy forró csoki mellett szívesen beszélgetnének 

kultúránk és életünk tabuiról, szeretettel várunk péntek szeretettel várunk péntek szeretettel várunk péntek szeretettel várunk péntek 

esténként 19 órától a plébániaudvaron (Felszabadulás u. 89.) esténként 19 órától a plébániaudvaron (Felszabadulás u. 89.) esténként 19 órától a plébániaudvaron (Felszabadulás u. 89.) esténként 19 órától a plébániaudvaron (Felszabadulás u. 89.) 

található található található található Tabu Cafe -ba.ba.ba.ba.    

E 
A szamár és gazdája 

Börcsök Eszter rovata 
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„Nyári receptek I.” 
 

Hideg eperleves 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elkészítés: 
A megmosott, megtisztított földieperhez hozzáadjuk, a cukrot mixerrel pépesre aprítjuk, 

majd szőrön átpasszírozzuk. Hozzákeverjük a bort és a tejszínt, majd jól lehőtjük. Tálaláskor 
felezett eperszemekkel díszíthetjük. 

 
 
 

Epres Lepény 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elkészítés: 
Összegyúrunk 20 dkg lisztet késhegynyi szódabikarbónával, 10 dkg margarinnal, 1 tojással, 

1 evıkanál porcukorral, egy csipet sóval. Kinyújtva kibélelünk vele egy közepes nagyságú tepsit. 
Villával megszurkáljuk. A sütıben félig megsütjük. Amíg a tészta sül, 4 tojásból a szokott módon 
piskótatésztát készítünk. A félig megsült tésztát meghintjük zsemlemorzsával és ráterítünk 50 dkg 
megmosott, lecsumázott földiepret. Rásimítjuk a piskótát és a sütıbe visszatolva, tőpróbáig sütjük. 
Csak hidegen szeleteljük fel és porcukorral meghintve rakjuk a tálra. 

 
 (Összeállította: Szőcs Judit) 

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  

� 40 dkg érett földieper  

� 4 ek. cukor  

� 1,25 dl fehérbor  

� 2 ek. tejszín  
 

Hozzávalók:  

� 5 tojás, 

� 20 dkg liszt, 

� 10 dkg margarin,  

� 1 evıkanál porcukor, 

� 50 dkg megmosott eper 

Jó étvágyat kívánok! 
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Június 3. UGANDAI VÉRTANÚK: LWANGA SZENT UGANDAI VÉRTANÚK: LWANGA SZENT UGANDAI VÉRTANÚK: LWANGA SZENT UGANDAI VÉRTANÚK: LWANGA SZENT 
KÁROLY és TÁRSAIKÁROLY és TÁRSAIKÁROLY és TÁRSAIKÁROLY és TÁRSAI    

 

+ 1885. november 17. és 1887. január 27. között 

A francia misszionárius fehér atyák elsı csoportja 1879-ben érkezett Ugandába. 

Szívesen fogadták ıket, de az arab kereskedık Mtesa királyt ellenük fordították, ezért 

három év múlva el kellett hagyniuk az országot. Mtesa utóda, a fiatal Mwanga király 1884-

ben visszahívta az atyákat. 

A királyi udvarban voltak már keresztények, sıt egyik másik igen magas hivatalt 

viselt. Ilyen volt Mkasa József udvarmester és Kagwa András, a királyi testırség 

parancsnoka, a király jó barátja. İk ketten fölfedeztek egy összeesküvést, amelynek élén a 

legmagasabb hivatalt viselı Katikiro állt. A király tudomásul vette a vádat, de a bőnös 

halálbüntetését elengedte, sıt, meghagyta hivatalában. İ pedig bosszút forralt, „árulói” 

ellen. 

Mkasa József példás keresztény életet élt, s már 1882-ben fölvette a keresztséget. 

Minden héten kiváltott a saját jövedelmébıl legalább egy rabszolgát, emellett hitoktatói 

munkát is végzett. Katikiro azonban egyre inkább a keresztények ellen hangolta a királyt, 

és elérte, hogy 1885. október 30-án királyi parancsra megöljék Hannington anglikán 

püspököt és vele együtt sok más keresztényt. Kémkedéssel vádolták ıket. Ugyanezzel 

rágalmazta meg Mkasa Józsefet is a király elıtt, aki hitt neki és szabad kezet adott felette. 

Katikiro azonnal cselekedni kezdett, nehogy a király meggondolhassa magát. Éjnek 

idején elfogatta Józsefet. Épp csak annyit engedett számára, hogy megáldozhasson, s még 

hajnal elıtt lefejeztette, majd elégette a holttestet. Mikor a hóhér meg akarta kötözni, 

József azt mondta: „Miért? A hitemért halok meg, csak nem fogok elfutni? Egy keresztény, 

aki Istenért adja az életét, nem fél a haláltól!” 

Subuggwao Dénest, a tizenhét éves apródot rajtakapták, hogy hitoktatást tart. Mivel 

nem tudták eltéríteni a hitétıl, maga a király döfött lándzsát a torkába. Egész éjszakán át 

hagyták a vérében feküdni, majd másnap, 1885. május 25-én reggel lefejezték. 

Ugyanennek a napnak az estéjén a király kihirdette elhatározását: mindazokat, aki 

imádkoznak, megöleti. Számára az imádkozás olvasást jelentett, mert a keresztények 

könyvbıl imádkoztak. Így az „olvasók” azonosak voltak a keresztényekkel. Lwanga 

Károly, az apródok vezetıje azonnal fölismerte a helyzet komolyságát, és maga köré 

győjtötte imádságos virrasztásra azokat, akik hőségesek voltak a hitükhöz. Készültek a 

Kalendárium 
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vértanúságra. A közöttük lévı négy katechument levizsgáztatták, és azonnal 

megkeresztelték. 

Másnap reggel a király nagy bíróságot hívott össze; s az apródoknak sorban, 

egyenként jelentkezniük kellett. A király kihirdette: „Mindazok, akik nem imádkoznak, 

foglaljanak helyet itt mellettem, akik pedig imádkoznak, álljanak oda a fal mellé!” Károly 

volt az elsı, aki kilépett a sorból, és odaállt a nádból font falhoz. Tizenöt társa követte. A 

király ordított haragjában: 

-- Ti valóban imádkoztok? 

-- Igen, Uram, mi valóban imádkozunk. 

-- Továbbra is akartok imádkozni? 

-- Igen, Uram, egészen a halálig! 

Akkor a király ítéletet hirdetett: 

-- Öljétek meg ıket! 

A hóhérok megkötözték és elvezették mindnyájukat. A börtönben kellett 

várakozniuk, míg útnak indították ıket a hatvan kilométer távolságban kijelölt 

vesztıhelyre. 

A következı napon Katikiro megint a király elé járult, és bevádolta elıtte a király 

barátját, Kagwa Andrást, hogy ı a pártütı keresztények vezére. Így bıszítette a királyt: „Te 

kész volnál arra, hogy saját gyermekeidet föláldozd, ezeknek a nyomorultaknak pedig 

megkegyelmeznél? Add nekem ezt a Kagwát, hadd végezzek vele!” És a király 

kiszolgáltatta neki a barátját. Andrást azonnal halálra ítélték, lefejezték és elégették. 

Másnap a következı magas rangú keresztény került sorra: Murumba Mátyás. Atyja, 

mielıtt meghalt, a következıket jövendölte neki: „Fiam, te olyan dolgokat fogsz látni, 

amiket én nem láthattam. Messzirıl jönnek majd fehér emberek, és egy új vallást fognak 

hirdetni. Ha látod majd ıket, csatlakozz hozzájuk, és hallgasd a tanításukat.” Egy évvel 

késıbb mohamedán kereskedık jöttek, és Murumba azt hitte, ık a jövendölt fehér 

emberek. El is fogadta mohamedán hitüket. Nem sokkal késıbb protestáns hithirdetık 

jöttek. Azokhoz is elment és tetszett neki a tanításuk. Már azon volt, hogy 

megkeresztelkedik náluk, amikor katolikus misszionáriusok érkeztek. Ez a keresı lélek, 

késıbb elmondta: „Amikor benneteket távolról megláttalak, egész különös 

megilletıdöttség fogott el. Az a gondolat támadt bennem, hogy bennetek kell bíznom. 

Figyeltem minden lépéseteket. Megfigyeltem, hogyan imádkoztok, miként beszéltek az 

emberekkel és ápoljátok a betegeket. Akkor ellenállhatatlan vágyat éreztem arra, hogy 

elmenjek hiteteket tanulni. Eljöttem, és Isten megadta nekem a kegyelmet, hogy belássam: 

ti tanítjátok az igazságot, és ti vagytok azok a fehér emberek, akikrıl atyám nekem 

jövendölt.” Miután megkeresztelkedett, maga András kezdte tanítani a katechumeneket. 

Többé nem érdekelte a rangja, hanem szívesen vállalt bármiféle munkát. Amikor mások 
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csodálkoztak ezen, csak annyit kérdezett: „Hát nem vagyok Jézus Krisztus rabszolgája?” 

És most elérkezett tanúságtételének nagy órája: Murumba Mátyás állhatatosnak bizonyult. 

Halálra ítélték, és kegyetlen módon végeztek vele. Az ugandai vértanúk aktája úgy 

emlékezik meg róla, mint a vértanúk koszorújában a legszebb virágról. 

Eközben az apródokat kétnapos erıltetett meneteléssel a kivégzés helyére hajtották. 

Néhányat már útközben megöltek. Miután megérkeztek, további hat napot várakoztatták 

ıket, mert nem készült el a vesztıhely. A hóhérok parancsnoka megkísérelte az apródok 

között lévı fiát megmenteni a haláltól. Így bíztatta: „Mondd, hogy többet nem imádkozol, 

és megmenekülsz!” 

A fiú így válaszolt: „Nem, apám, ezt én nem mondom, mert imádkozni fogok, 

mindig fogok imádkozni!” „Akkor legalább szökjél meg, én elrejtelek a házamban” — 

könyörgött neki az apja. „Nem, én nem fogok elfutni, én a barátaimmal együtt akarok 

meghalni!” — hangzott a válasz. Bár tiltakozott ellene, levették róla a bilincseket, és 

elvitték társai közül. Azok pedig buzgón imádkoztak érte, hogy meg ne inogjon a hitében. 

Kis idı elteltével vissza is jött a fiú, és elfoglalta közöttük a helyét. 

Június 3-án reggel végre kihozták a kunyhóból a foglyokat, és megkötözve sorba 

állították ıket. Elsıként vezetıjüket, Lwanga Károlyt égették el elevenen. Abban bíztak, 

hogy a többi majd csak megretten. Hogy még jobban gyötörjék ıket, találomra hármat 

kiválasztottak, és megkegyelmeztek nekik. Nagyon szomorúan fogadták, hogy nem 

lehetnek vértanúk, de késıbb ık beszélték el társaik hısi küzdelmét. A többieket most 

egymáshoz kötözték, és egy hatalmas máglyára állították ıket. A hóhérok parancsnoka 

azonban még mindig nem adta ki a halált jelentı parancsot. Kiemeltette közülük a fiát, és 

feloldatta a kötelékeit. A fiú erre sírni kezdett: „A király megparancsolta neked, hogy ölj 

meg. Hát oltsd ki az életemet! Én meg akarok halni Krisztusért!” Erre apja átadta egy 

másik hóhérnak, hogy ölje meg, majd holtan vettette a máglyára a fiút, s akkor 

megparancsolta, hogy gyújtsák meg a máglyát. 

Jamari János-Mária nem sokkal késıbb követte ıket a vértanúságba. İt 1885 

Mindenszentek napján keresztelték meg. Minden idejét és vagyonát a felebaráti szeretet 

gyakorlására áldozta. Elfogták, és 1887. január 27-én egy tóba fojtották. 

A huszonkét ugandai vértanút XV. Benedek pápa 1920-ban boldoggá avatta. XI. 

Pius pápa 1934-ben Lwanga Károlyt az Actio Catholica és az afrikai ifjúság védıszentjévé 

nyilvánította. VI. Pál pápa 1964. október 18-án, a II. Vatikáni Zsinat harmadik ülésszakán 

avatta szentté a vértanúkat. 

 
 (Összeállította: Kiss Gábor) 
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Szent  Antal  l egendákSzent  Antal  l egendákSzent  Antal  l egendákSzent  Antal  l egendák     
 

 
Egy alkalommal egy gyermek egy óvatlan 

pillanatban a közeli mocsárhoz lopódzott. Le akart tépni 
egy tavirózsát, vigyázatlanságból beleesett a mocsárba és 
megfulladt. 

Az apa kétségbeesetten kereste gyermekét, de mire 
megtalálta, annak kis teste már kihőlt. Erre sírva Antalhoz 
könyörgött, hogy adja vissza a fiát. Cserébe megígérte, 
hogy minden szegényen segíteni fog. A gyermek azonnal 
megmozdult és kinyitotta a szemét. 

 

Egy alkalommal, amikor a montpelliere-i egyházban 
prédikált, eszébe jutott, hogy ugyanabban az idıben egy 

másik templomban kellett volna énekelnie. Fejére tette a csuklyáját, lehajtotta a fejét és 
több mint fél órán át úgy maradt. Majd, mint ha mi sem történt volna, tovább tartotta a 
híveknek a szentbeszédet. Másnap mindenki megtudta, hogy ez alatt a fél óra alatt a másik 
templomban rendtársaival együtt énekelte a Halleluját. 

 

Szent Antal több jelképe is ránk maradt. Ezek közé tartozik például a hal. Egy 
alkalommal Riminiben az olasz halászok vallási érzéketlenségükben kigúnyolták Antal 
prédikációját. İ a tenger felé fordult és így kiáltott: "Halak! Jöjjetek! Legalább ti 
hallgassátok meg, mit beszélek Istenrıl!" Szavai hatására megmozdult a víz, és több ezer 
hal dugta ki a fejét, majd a szent felé fordultak, mintha figyelnének. A zord halászok erre 
megrémültek, majd magukba szálltak és megtértek. 

 

Legnépszerőbb legendája szerint a szent egy zsidó embert meg akart gyızni arról, 
hogy Krisztus valóban jelen van az oltáriszentségben. Ezért a zsidó szamarát a kehely és az 
ostya elé vezette. Az állat a szentségek láttán letérdepelt. Így lett a szamár Szent Antal 
jelvénye. Választásának volt valóságalapja is. Általában papi személynek – alázatát meg 
foglalkozása békés voltát bizonyítandó, és mivel Jézus is szamárháton vonult be 
Jeruzsálembe – nem illett lóra ülnie. A szamár illett a szegénységi fogadalmat tett cseri 
barátokhoz (az obszerváns ferencesek régi népies neve ez), mert a róluk kialakult 
kedveskedın csúfondáros kép a szamár tulajdonságaival ruházta fel ıket (igénytelenség, 
együgyőség, teherbírás). Késıbb, amikor a rend buzgalma alábbhagyott, és tagjai bírált 
elıdeiket követték a bőn útján, a szamár rossz tulajdonságai kaptak hangsúlyt. (A 
bujálkodás és iszákosság jelképe is volt. Néha az ördögöt öltöztették barátcsuhába, ilyenkor 
neki volt szamárfarka és patája.) 
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Öreg bácsi sétál egy nagyon ronda kutyával. Szembe jön vele egy 
kigyúrt kopasz "értelmiségi" egy pitbullal. 

- Bátyám! Fogadjunk, hogy a kutyám megeszi a magáét! Fogadnak, 
bácsi kutyája 3 másodperc alatt elintézi a pitbullt. 

- Bátyám! 100 forintért megveszem a kutyáját! 
- Fiam, ez a kutya 200000 forintomba van. 
- Ez? Miért? 
- Hát, 20000 volt a krokodil, 180000 a plasztikai mőtétje. 
 

� 

Elmegy a paraszt bácsi az ügyvédhez, mert el szeretne válni a 
feleségétıl. 

- És Ügyvéd Úr, úgy mégis, mennyiért vállalná el az ügyet? 
- 150.000 Ft-ért! 
- Meg van maga ırülve!? Beszéltem a vadásszal, 50-ért agyonlövi! 
 

� 

Megdöglik az állatkerti gorilla. A botrány elkerülése miatt 
az ápolónak kell beöltöznie a hétvégi ünnepség idejére. Megy 
is a dolog szépen, eszi a banánt, döngeti a mellét, a kötélen 
himbálódzás közben azonban véletlenül átzuhan az oroszlán 
ketrecébe. Ijedtében kiabálni kezd: 

- Segítség, engedjenek ki! 
Az oroszlán a közelébe húzódik, és halkan odaszól: 

- Fogd, már be a szád, a végén még kirúgnak minket! 
 

� 

Olga nıvér a zárdaablaknál ül, s az otthonról kapott levelet 
bontogatja. Talál benne egy tízdollárost. Lenéz az ablakból és meglát 
egy rongyosan öltözött embert, aki a lámpaoszlophoz támaszkodva 
álldogál. Olga nıvér gyorsan ráírja egy darab papírra: "Van remény - 
Olga nıvér". Becsomagolja a tízdollárost és ledobja az ember lába elé. 
Az felemeli, majd értetlen arccal megbillenti a kalapját, és elmegy. 

Másnap szólnak a nıvérnek, hogy egy ember mindenáron beszélni 
akar vele. Olga lemegy a kapuhoz és ott találja a tegnapi embert, aki 
szó nélkül átnyújt neki egy köteg bankjegyet. 

- Hát ez meg mi? - kérdezi a nıvér. 
- Hatvan dollár. A nyereménye. Van Remény öt az egyhez 

befutott. 

Viccek: 
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A rejtvényre adott megfejtéseiket június 30-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy 
Interneten. 

Elızı rejtvényünkre, a következı kedves megfejtı adott helyes választ: 

Schreiber Frigyes  
A májusi rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Rólad mondja a szívem: "Téged keres tekintetem, a Te arcodat 
keresem, Uram."” 
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Az itt felsorolt szavakat vízszintesen, függılegesen 

és átlósan lehet megkeresni az ábrában. A megmaradt 
nyolc szóból egy szentírási idézet állítható össze! 

ABBAN, AD, 
ADAGOL, 
ALAKIT, ALAP, 
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AZT, ÁCS, ÁG, 
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BÁBOLNA, 
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JOBB, LATOR, 
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