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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

 

Húsvéti ima 
 

Krisztussal együtt ti is föltámadtatok. Törekedjetek 
tehát az ég felé, ahol Krisztus ül az Atya jobbján… 
Hiszen meghaltatok a bőnnek és életeteket mintegy 
eltemettétek Krisztussal együtt Istenben. Amikor 
azonban Krisztus, a mi igazi életünk újra eljön, akkor ti 
megjelentek majd, hogy osztozzatok dicsıségében. 
(Szent Pál: Kol.3,1-4) 

Üdvözlégy élet és halál dicsıséges Királya! 
Köszöntünk húsvéti gyızelmed ünnepén. Hálatelt, 
örvendezı szívvel jövünk hozzád, mert ezen a napon 
adtál hitünknek erıt, biztonságot és zárópecsétet. 
Kérünk, taníts meg arra, hogy a húsvét nem csak a földi, 
hanem az örök életnek is ünnepe. Kísérj minket 
zarándokságunk útján, hogy ezt a munka és a gond 
óráiban, az öröm és szórakozás idején, a küzdelem és 
kísértés viharaiban soha el ne feledjük. Add, hogy 
ifjúkorunkban te légy a reményünk, felnıttkorunkban te 
légy a végcélunk, halálküzdelmünkben te légy 
vigaszunk. Segíts, hogy szent húsvétod által 
megtanuljunk helyesen élni a földön és add, hogy majd 
feltámadván, veled, aki a feltámadás és az élet vagy, 
mindörökre egyesüljünk.  

Ámen  

I. évf. 5. szám   2004. Április 
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1. Csütörtök  + Dobó Mihály, + Bálint Veronika, + 
Katona Lajos, + Dobó Mária 

Szt. Hugó 

2. Péntek  A társulatért, Varga Jánosné Paolai Szt. Ferenc 
3. Szombat  + Varga Zoltán 5. évforduló Szt. Richárd 
4. Vasárnap  9 h:+ Börcsök Vince, + Dobó Rozália 

 este: + Kiss Imre 3. évforduló 
Virágvasárnap 

5. Hétfı  + Balogh Mihály 30. évforduló Szt. Vince 
6. Kedd   Szt. Vilmos 
7. Szerda   De la Salle Szt. János 
8. Csütörtök  Hála az Oltáriszentségért Szt. Dénes 
9. Péntek  Dr. Mertz Tibor felesége, + Éva Mária Szt. Valér 
10. Szombat  Hívekért  
11. Vasárnap  9 h:+ Tóth János, + Hajós Julianna, + Tóth 

Ádám 
 este: + Fodor Vincéné, + Kószó Anna 14. 
évforduló és + szülık 

Húsvét 

12. Hétfı 9 h: Hívekért 
 este: + Paptársakért 

Húsvét hétfı 

13. Kedd  + Rácz Ida Szt. Hermina 
14. Szerda  Dr. Mertz Tibor felesége, + Éva Mária Szt. Tibor 
15. Csütörtök  Házszentelésben részesülı családokért Szt. Anasztázia 
16. Péntek  + Vıneki Mihály, + Molnár Mária és a 

család élı tagjaiért 
Szt. Bernadett 

17. Szombat  + Bályi Dávid és a Jakab család + tagjai Szt. Izidor 
18. Vasárnap  9 h:+ Császár Géza, + Szélpál Mária 

 este:  
Fehérvasárnap 

19. Hétfı   Szt. Emma 
20. Kedd  + Nagy Ferencné, Tanács Franciska 3. évf.  
21. Szerda  Cserkészekért Szt. Anzelm 
22. Csütörtök  Bérmagyerekért és családjáért Szt. Noémi 
23. Péntek  Paptársakért Szt. Adalbert 
24. Szombat  + Rózsa György névnapjára  Szt. György 
25. Vasárnap  9 h:+ Németh János és felesége 

 este:+ Kisistók Árpádné, Csonka Klára 14. 
Búzaszentelı 

26. Hétfı  Papi hivatásokért Szt. Ervin 
27. Kedd  + Szécsi Mátyás, + Dunai Rozália, + 

László 
Szt. Marianna 

28. Szerda   Chanel Szt. Péter 
29. Csütörtök  Hittanosokért Sziénai Szt. Katalin 
30. Péntek   Szt. V. Piusz pápa 

Miseszándékok 
Április (az esti szentmisék idıpontja 19 h) 

Szentek és 
ünnepek 
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agyböjti elmélkedésekagyböjti elmélkedésekagyböjti elmélkedésekagyböjti elmélkedések 
 

Kedves hívek! 

Az elmélkedések rövid vázlatai, amelyeket most írott formában is 

közreadunk, segíthetnek a HÚSVÉT szebb és mélyebb megéléséhez. 

Ezúton köszönjük a lelkigyakorlatot vezetı atyának, Pálfai Zoltánnak, hogy 

eljött közénk és fényt adott számunkra, a nagyböjt sötétségében. 

 

Emlékeztetı: A lelkigyakorlat témája a FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR titkai 

fölött való elmélkedés volt. 

 

I. LELKIGYAKORLAT (A nagyböjt III. Vasárnapján) 
 

1. Aki értünk vérrel verejtékezett 
 
- Ahogyan az evangéliumokban is olvashatjuk és hallhatjuk, Jézus sokszor, 
sokféleképpen szenvedett. Kísértések, az írástudók cselvetései, meg nem értés, 
Júdás személye, stb.  
- Tehát: a szenvedés az emberi élet szerves része. Nem büntetés, hanem Krisztus 
szenvedéseivel való egyesülés! 

Példa: intenzív osztályon a beteg néni: „jó volt meggyónni” – a mőtıben 
meghalt 
- Egyesülni belsı szenvedéseinkkel! 

- amiket elnyomunk 
- lelki sebek 

Mit teszünk ilyenkor? (Getszemáni-kert): 
barátokat keresünk - Atya – bizalom 
- Én is ott szenvedek! Értem és helyettem 
szenvedett! Bőneimért! 

Példa: gyónás a klinikán 49 év után! 
J.. Bach: Máté passió – korál Nr. 23. 

„Itt akarok maradni nálad,/ ne 
utasíts el engem!/ Nem akarok elmenni 

tıled,/ amikor szíved megszakad./ Amikor szíved vére elfolyik/ a végsı 
haláltusán,/ én akkor karjaimban és ölemben/ akarlak tartani.” 

 

N
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II.  LELKIGYAKORLAT (A nagyböjt IV. Vasárnapján) 
 

2. Akit értünk megostoroztak 
3. Akit értünk tövissel megkoronáztak 

 
- A kívülrıl, jogtalanul, igazságtalanul ránk rakott szenvedések 

Példa: Placid atya, aki mint szerzetes a kommunizmus alatt Gulagra került; 
Társaival minden szenvedésben örömet kerestek. Jézus is mély belsı örömmel 
vállalta a megaláztatást.  
- Jézus szenvedései: a megostorozás brutális módszerei a rómaiaknál Jézus 

korában. 
-  Tövissel koronázás: királyságára utal, gúny 

tárgya 
- Mit tehetünk? Elfogadjuk („A szenvedést 
felül kell múlni, de csak úgy múlható felül, ha 
elviseljük” – Jung) → Megerısödünk.  
Akkor még nem tudjuk! Miért??? → 
Bizalom! 

Példa: Egy atya szenvedése 
(fehérvérőség); könnyebb beszélni a 
szenvedés értelmérıl, mint elviselni és érteni 
azt az adott pillanatban. 
J.S. Bach: Máté passió – korál Nr. 63. 

„Ó fı, melyet gúnyból tövissel 
koronáztak/ ó fı, melyet máskor a legnagyobb 
tisztelet és ékesség övezett/ most azonban 
olyan megvetett, hadd üdvözöljelek! 

Te nemes arc, mely elıtt retteg és fél a 
nagyvilág/ hogy leköpdöstek, hogyan lettél 
ilyen sápadt!/ Tekinteted semmivel össze nem hasonlítható fényét/ ily 
gyalázatosan ki törte meg?” 
 
 

III.  LELKIGYAKORLAT (A nagyböjt V. Vasárnapján) 
 

4. Aki értünk a keresztet hordozta 
5.  Akit értünk megfeszítettek 

 
- Szenvedések, amelyekre igent mondunk 

Példa: A szülı anya, aki vállalja a szenvedést, hiszen tudja, hogy ennek 
eredménye egy új élet. 
- Jézus: a kereszthordozás leírása; keresztút; Cirenei Simon (→ nekünk is segít 
valaki); megfeszítés 
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- Istentıl való elhagyatottság. Hogy „nézhette” ezt Isten? – Együtt szenvedett 
Fiával. Nem kényszerbıl küldte, hanem szeretetbıl. 
- Nemcsak elfogadni kell a szenvedést, hanem IGEN-t kell mondani rá! → A 

szenvedésnek átalakító ereje 
van! 
Gyötrelmes → kényszerő → 
megváltó szenvedés 

Példa: Mégis élsz, 
Barackvirág c. könyv 
- Hogyan?: „Atyám, a te 
kezedbe ajánlom lelkemet!” – 
legyen imánk! 
- „Kilehelte lelkét” 

(εξεπνευσζεν, παρεδóκεν το πνευµα): aki IGEN-t mond, annak halálában ott 
az Isten (Szentlélek). Már várja ıt! 
J.S. Bach: Máté passió – korál Nr. 72. 

„Ha egyszer el kell távoznom, ne hagyj el engem!/ Ha majd meg kell 
halnom, lépj hozzám!/ Amikor szívemet a halál rémülete szorítja,/ ragadj ki a 
félelmekbıl félelmed és szenvedésed erejével.” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk 
egyházközségünk minden tagjának! 

 
 
 
 

Szerkesztıség 
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Az orrod 
 

Mennyi illat száll az orrodon át beléd? Megérint és eggyé válik veled. 

Rózsa, orgona gyöngyvirág. Frissen kaszált rét. Akácosok virágzása. Illatözön. Ezernyi 

öröm! 

Aztán a szagok sokasága. Hírt adnak a készülı ételrıl. Sültek, pecsenyék, ízes levesek, 

sütemények. Vonzanak. – Persze van szag, mely riaszt. Jelez. Kerüld ezt, kerüld azt! Vigyázz: 

gáz! És mindez az orrodon át. 

Orroddal kacérkodik minden illat. Orrod érti a szagok beszédét. 

A babák bırének tejillata van. Kedvesedrıl parfümje mesél, hírt ad róla, emlékeztet rá 

s karjaiba hív. 

Orrod. Jellemzi arcod. Kiemelkedik. 

Orr. Két kicsi lyuk. A mindenség titkait képes szimatolni. 

Az orrod kicsi vagy nagy? Mindegy. Érezze sajátos módján a világot, mely kész arra, 

hogy illat-könnyő örömeivel naponta megajándékozzon. 

 

Az ajkad 
 

Az ajkad színét, vonalait ismered. Valld be, ez volt az elsı, amit kamaszkorodban 

annyit kutattál magadon és faggattad: szép, nem szép? 

Az ajk érzéki pont az arcban. Hogy élj, az ajkad nyílik ki ételre, italra. Hogy étess és 

életed termékeny legyen, teljessé váljon éned, ajkad nyújt, vár csókokat. 

Ajkadon az élet ösztöntörvényei izzanak és ajkadon jı ki minden szó, melyben 

szellemed nyilatkozik meg. 

Test és lélek, szellem és anyag örvénylenek ajkadon. Örvény örvény után kiált. És 

mennyi öröm! 

Ajkadon naponta legyen adott és kapott csók. Testvéri, gyermeki, szülıi s ha lehet, 

szerelmes csók. Naponta legyen ajkad a szavak forrása. Nem csupán hangé, hanem szóé, 

melyben kimondod magad. 

Húsíző csókok. Szellemíző szavak. 

Gyöngyök. Tőzvirágok. 

Ajkadon. 

Ó, mennyi öröm nyílhat ajkadon! 

Ajkadról, ajkadban másoknak és magadnak. Naponta. 

 

 

 (Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 
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Két barát beszélget: 
- A fınököm mellett az 

irodában képtelen vagyok 
pihenni. 

- Olyan szigorúan 
ellenıriz? 

- Nem, a horkolása miatt… 

☺ 
A tanító megkérdezi: 
� Mit gondoltok, minek 

van hathatósabb ereje: a 
tollnak vagy a kardnak? 

� A tollnak – válaszolja 
az egyik tanuló - , mert 

karddal nem lehet aláírni a 
bank csekket! 

☺ 
A bíró fejcsóválva 
mondja: 

֠ Érthetetlen, hogy ön 
83 éves korában kezd el 
autókat lopni! 

֠ Hát tehetek én róla – 
szólt a vádlott szomorúan 
– ha fiatal koromban még 
nem voltak autók? 

☺ 
Az edzı így szól a 

szünetben a 
játékosokhoz: 

- Fiúk, én nem vagyok 
babonás, de amióta az 

ellenfél 13 : 0-ra vezet, 
az a szörnyő sejtelmem 
támadt, hogy ezúttal 

elveszítjük a mérkızést! 
☺ 

� Na, Lacika, mit 
csináltak a zsidók a 
Vörös-tengeren való 
átkelés után? 
� Kiültek a napra 
száradni. 

 
 
 
 

Van nálam egy kis pacsuli 
Leloccsintom magát 
Ha egy kicsi mázlija van 
Szereti a szagát 

◊ 
Korán reggel útra keltem, 

Se nem ittam, se nem ettem. 
Tarisznya húzza a vállam, 

Térdig kopott már a lábam. 
Bejártam a fél világot, 

Láttam sok-sok szép virágot. 
A legszebbre most találtam, 
Hogy öntözzem, alig vártam. 

Piros tojás, fehér nyuszi, 
Locsolásért jár egy puszi 

◊ 
Hajnali harmatban selyemfüves réten, 
Ezer virág friss illatát kalapomba 
mértem. 
Rozmaringos hintón repültem idáig, 
Kék nefelejcs tulipános házáig. 
Van ennek a háznak olyan virágszála, 
Kinek rózsavíztıl kipirul orcája. 
Szabad-e locsolni? 

◊ 
Kelj fel párnáidról Szép ibolya virág 
Néz ki az ablakon Milyen szép a világ 
Megöntözlek szépen Az ég harmatával. 
Teljék a tarisznya Szép piros tojással. 

◊ 
Húsvét hétfın korán kelek, 
Sonkát, tojást eszegetek. 
Aztán gyorsan fölpattanok, 
Késı estig locsolhatok. 
Vár reám egy szelíd bárány, 
İ lesz majd a kedves mátkám. 

◊ 
Nézek az égre itt a versem vége. 

 

 

Viccek: Locsolóversek: 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor 
Lektorálta: Kartal József plébános 

Húsvéti totó 
 
1. Jézus az utolsó vacsorán a lábmosással adott példát 
tanítványainak és követıinek, hogy miként szolgálják egymást. 
Melyik tanítvány tiltakozott az ellen, hogy Jézus megmossa a 
lábát? 

1. Júdás   2. Péter   X. Tamás 
2. Az utolsó vacsora után hova ment Jézus apostolaival? 

1. Getszemáni kertbe imádkozni   2. Betániába, hogy a 
feltámadt Lázárt meglátogassák   X. Golgotára 

3. Amikor Júdás elárulja Jézust, a fıpap emberei megragadják. 
Simon Péter karddal kel Mestere védelmére és levágja a 
szolga: 

1. orrát   2. karját   X. fülét 
4. Jézust a zsidó fıtanács istenkáromlás vádjával halálra ítéli. 
Ki volt ebben az idıben a fıtanács élén álló fıpap? 

1. Annás   2. Gamáliel   X. Kaifás 
5. Miért javasolja Pilátus a zsidóknak, hogy engedjenek 
szabadon egy foglyot? 

1. Nem lát Jézusban semmi bőnt, ezért menteni próbálja    
2. Kötelességbıl   X. A zsidók szokásának és kérésének tesz 

eleget 
6. Mi a jelentése Jézus keresztjén az INRI feliratnak? 

1. A zsidók királya vagyok   2. Krisztus a zsidók királya   X. 
Názáreti Jézus a zsidók királya 

7. Melyik apostol volt szemtanúja Jézus halálának? 
1. Péter   2. János   X. Jakab 

8. Mi lett az áruló apostol sorsa? 
1. Felakasztotta magát   2. Pilátus kivégeztette   X. A tömeg 

megölte 
9, Mi a Golgota magyar jelentése? 

1. Vérmezı   2. Koponya-hely   X. Szenvedés-hely 
10. Jézus holttestét ki kéri el Pilátustól? 

1. Anyja, Mária   2. Arimáteai József   X. Cirenei Simon 
11. Ki értesült elıször Jézus haláláról? 

1. Asszonyok   2. A 12 apostol   X. Péter és János 
12. Péter vagy János apostol ér elıbb Jézus sírjához? 

1.Péter   2. János   X. Egyszerre 
13. Kit nevezünk „hitetlen” apostolnak? 

1. András   2. Tamás   X. Máté 
13+1. Hány állomásból áll a keresztút? 

1. 10   2. 15   X. 14 
 


