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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

V. évf.10. szám (60)  2008. Augusztus 

 

Mária, égi anyánk 
 

 
Kegyetlen lehet a földi élet, feszülhetnek az 
erek a gond verte homlokredıkön, a szerszám 
véresre marhatja a munkás kezét, az aggodalom 
összeszoríthatja a szívet, de mindezek felett 

felemel, megnyugtat az a tudat, hogy két 
gyönyörő hófehér kéz össze van téve értem, 
hogy a legszebb, leghatalmasabb édesanya 

suttog értem és családomért imát az Úristennél. 
Köszönjük meg Istennek, hogy jó földi édesanyát 

adott nekünk, hogy Máriában égi édesanyát 
adott úgy is, mint katolikusnak, úgy is, mint 

magyarnak. És azt is, hogy az Anyaszentegyház 
összefőzi a földi és égi édesanyát, és hogy 

engem is összefőz velük, boldogító szeretetben. 
 

(Mindszenty József bíboros) 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Péntek  Ligouri Szent Alfonz 
2. Szombat  Szent Özséb 
3. Vasárnap 9h: Rózsafőzér társulat élı és 

meghalt tagjaiért 
este: Bajzák István Röszke egykori 
postamesteréért 

Évközi 18. vasárnap 
Szent Hermina 

4. Hétfı  Vianney Szent János 
5. Kedd  Havas boldogasszony 
6. Szerda  Urunk színeváltozása 
7. Csütörtök  Szent II. Sixtus pápa 
8. Péntek  Szent Domonkos 
9. Szombat  Szent Román 
10. Vasárnap 9h: Börcsök Antal és Börcsök 

Erzsébet 
este:  

Évközi 19. vasárnap 
Szent Lırinc 

11. Hétfı  Szent Klára 
12. Kedd  Szent Hilária 
13. Szerda  XI. Ince pápa 
14. Csütörtök  Szent Maximilián Kolbe 
15. Péntek  Nagyboldogasszony 
16. Szombat  Szent Rókus 
17. Vasárnap 9h: + Rózsa György 10. évf. 

este: +Tombácz Istvánné, Masa Ilona 
és fia Béla 

Évközi 20. vasárnap 
Szent Jácint 

18. Hétfı  Szent Ilona 
19. Kedd Kéri Lajos, Márki Ilona Szent Emília 
20. Szerda 9h:  

este:  
Szent István király 

21. Csütörtök  Szent X. Piusz pápa 
22. Péntek  Szőz Mária, a Világ 

királyn ıje 
23. Szombat  Limai Szent Róza 
24. Vasárnap 9h: Börcsök Vince, Dobó Rozália és 

négy lány testvérükért 
este:  

Évközi 21. vasárnap 
Szent Bertalan apostol 

25. Hétfı  Szent Lajos király 
26. Kedd  Szent Natália 
27. Szerda  Szent Mónika 

28. Csütörtök  Szent Ágoston 
29. Péntek  Keresztelı Szent János 

vértanúsága 
30. Szombat 17h Király Lajos és Papp Piroska Szent Félix, Szent Rózsa 
31. Vasárnap 9h: Bózsó János és Vass Anna és fiuk 

István 
este: 

Évközi 22. vasárnap 
Szent Arisztid 

Miseszándékok 
Augusztus (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 
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A TEKINTET 
 

Erıvel és hatalommal teljes az emberi tekintet, mert a 
lélek hordozója. És ha Isten lakja a lelket, az emberi 
tekintet Istent hirdeti, adja tovább az embereknek. 
 
„Amikor (Jézus) kilépett az utcára, odafutott hozzá 
valaki és térdre borulva megkérdezte ıt: Jó Mester, 
mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Miért 
mondasz engem jónak – válaszolta Jézus. – Senki sem 
jó, csak egyedül az Isten. Ismered a parancsokat: Ne 
ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne 
tanúskodjál, ne csalj, atyádat és anyádat tiszteld! 
Erre ı kijelentette: Mester, ezt mind megtartottam 

gyermekkorom óta. Jézus rátekintett, megszerette ıt és így szólt hozzá: Valami még neked. Menj, 
add el, amid van és az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és 
kövess engem.” (Mk 10, 17-21) 
„Egy cselédlány meglátta (Pétert), hogy ott ül a tőznél, szemügyre vette és megjegyezte: Ez is vele 
volt. De ı tagadta: Asszony, nem ismerem ıt! Röviddel ezután meglátta ıt egy másik. Te is közéjük 
tartozol, szólt rá. Ember – tagadta Péter – nem tartozom közéjük… még beszélt, máris megszólalt 
a kakas. Az Úr erre megfordult és rátekintett Péterre. Péter ekkor visszaemlékezett hogyan mondta 
az Úr: Mielıtt ma a kakas szól, háromszor fogsz megtagadni engem. Kiment és keserves sírásra 
fakadt.” (Lk 22, 56-58 és 60-62) 
„Mikor közelebb érve megpillantotta a Várost, sírva fakadt. Aztán így szólt: Bárcsak fölismernéd 
te is legalább ezen a napon, ami békességedre szolgál. De sajnos el van rejtve szemed elıl. 
Eljönnek majd a napok, amikor sáncokkal vesz körül, bekerít és mindenfelıl ostromol. (Lk 19, 41-
43) 
„Mihelyt (András) találkozott testvérével, Simonnal, elmondta neki: Megtaláltuk a Messiást, 
vagyis a Fölkentet és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett és így szólt hozzá: Te Simon vagy, János 
fia, Páter – vagyis Kıszikla – lesz a neved…” (Jn 1, 41-42) 
„A test világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested világos lesz. De ha a szemed rossz, sötét 
lesz egész tested. Ha tehát a világosság benned sötétség, mekkora lesz maga a sötétség?…” (Mt 
6,22-23) 
 

Most pedig lezárom, Uram, szempilláim, 
szemeim befejezték a mai szolgálatot. 
Visszatér a lelkem mélyére tekintetem, 
miután egész napon át az emberek virágoskertjét járta… 
 
Hálát adok, Uram, szemeimért, melyek nyitott ablakokként néznek a messzi horizont felé. 
Hálát adok a tekintetemért, amely úgy közvetíti a lelkem, mint a csodássugarak napod 

fényét és melegét. 
És most az éjszaka sötétjében arra kérlek, hogy ha majd a hasadó hajnalra újra felnyitom 

szemeim, készséggel szolgálják azok újra lelkemet és így Téged szolgáljanak, Istenem… 
 
Add, Uram, hogy a szemeim mindig tiszták legyenek. 
Hogy egyenes tekintetem mindig makulátlan tisztaságod vágyát keltse. 
Ne engedd soha, hogy nézésem csalódott, 
kiábrándult, 
kétségbeesett legyen. 
Hanem mindig tudjon Téged csodálva, 
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elragadtatva 
szemlélni. 
 
Add szemeimnek az erıt, hogy tudjanak lecsukódni, hogy így jobban Reád találjanak, 
és hogy soha el ne forduljanak a Világtól félelembıl vagy gyávaságból. 
Legyenek mindig annyira mélyenlátók, 
hogy a Világban megérezzék jelenlétedet, 
és hogy soha ne legyenek vakok az emberi nyomorúságok elıtt. 
Uram, legyen a tekintetem határozott, egyenes, kemény. 
de tudjon elérzékenyülni is. 
Tudjanak a szemeim sírni is… 
 
Add, Uram, kegyelmedet, 
hogy a tekintetem soha ne szennyezze be azt, amin megpihen, 
hogy ne ingereljen soha, de békítsen mindig, 
hogy ne szomorítson el senkit, hanem örömre hangoljon mindenkit, 
hogy senkit el ne csábítson, bilincsbe ne verjen, hanem mindig magával ragadjon; jobbra, 

szebbre segítsen… 
 
Hozza zavarba a bőnöst, mert a te fényedet látja meg benne, 
de ne legyen csak szemrehányó és elítélı, hanem serkentı és buzdító. 
Legyen a tekintetem megrázó, mert Veled, az Istennel való találkozásra készít elı; 
legyen hívó szó, 
harsonaszó, amely mindenkit háza küszöbére szólít, 
nem miattam, Uram, hanem Temiattad, Aki ott állsz és vársz… 
 
Uram, hogy a tekintetem mindezt megtehesse, 
újra neked ajánlom lelkemet, 
neked ajánlom testemet, 
neked adom a szememet, 
hogy ember-testvéreimet látva 
Vele Te nézd és lásd meg ıket, 
S általam küldd feléjük hívó szent Jeled… 

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

 

 

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 esténként 19 órától a plébániaudvaron 
(Felszabadulás u. 89.) található Tabu Cafe -ba. 
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Tőz Tamás: Szent István királySzent István királySzent István királySzent István király 

 

Jól megjelölte ezt az ezredévet:  
kereszttel írta rá kemény nevét,  
mint halhatatlan gyızelmi ék.  
Alapkı lett, de kınél súlyosabban  
vetette el az épülı falakban  
toronyszökkentı, férfias hitét.  

Amint alázatát mindegyre inkább  
úrrá emeli roppant erején,  
a bércre hág s egy országon tekint át,  
hol hajnalpírban reszket még a fény.  
Komor felhıkbıl bomlik ki a kék ég  
s virrasztva várja népe ébredését  
a századok szélfútta reggelén.  

Nem tétován, de biztos mozdulattal  
lendül elıre tervezı keze,  
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal  
a forró puszták zendülı szele.  

Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba  
s pillantásával féltın átkarolja  
a frissen szántott szőzi földeket.  

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,  
hogy megkösse a rónák vad porát,  
szılı teremjen és kenyér, fehérebb  
s hogy mindenki meglelje otthonát.  
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!  
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,  
hogy új szívekben ragyogjon tovább!  

Hát róla zengjen most a lelkes ének!  
Uram, téged dicsérünk általa,  
mert ı volt a te választott edényed,  
apostolod; híved s a föld sava.  
És ı volt ama bibliai sáfár;  
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,  
midın megvirradt napunk hajnala!

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. 

 
A Szent Antal program hét (június 7-15 között) 

sikeresen véget ért. Nagy szeretettel köszönjük 
egyházközségünk minden tagjának, hogy önzetlen munkájukkal 
segítették a programok megvalósulását. 
 

Augusztus 20-án, szerdán, Szent István király ünnepén 
vasárnapi miserendet tartunk. 
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lgondolkodtató!!!    
 
 

 

 

 

Volt egyszer egy 17 éves srác, aki az anyukájával élt és rákos volt.  

Egy napon sétálgatott a városban és az egyik zeneboltban 

meglátott egy nagyon szép lányt. Bement, de nem tudott megszólalni.  

A lány megkérdezte tıle: segíthetek?  

Erre ı nem is nézte, hogy milyen CD-t vett ki és mondta, hogy azt 

kéri. A lány kérdezte, hogy becsomagolja-e? Erre azt felelte a fiú: igen.  

A lány bement a raktárba és becsomagolva adta át a CD-t. És a 

srác onnantól kezdve naponta vett egy CD-t. Egy idı után vett egy 

szekrényt a sok CD-nek. Meg akarta hívni a lányt, de nem merte, 

úgyhogy egyik napon otthagyott egy cetlit a boltban a telefonszámával. 

Amikor a lány felhívta, a srác anyukája vette fel, és elmondta, hogy a 

srác épp aznap meghalt.  

A lány mesélt a CD-krıl, és a nı megtalálta a szekrényben a sok-

sok CD-t becsomagolva. Kibontott egyet és talált benne egy üzenetet: 

nem megyünk valahova szórakozni együtt? És minden CD-ben 

ugyanaz az üzenet volt.  

Csak a srác nem volt elég figyelmes, és így nem jött össze neki.  

Szóval, ha szeretsz valakit, mondd meg neki, mielıtt túl késı 

lenne.  

Ne félj kifejezni önmagad. Nyújtsd ki a kezed, és mondd meg a 

másiknak, hogy mit jelent számodra.  

Mert mire eldöntöd, hogy melyik a megfelelı idıpont, már túl 

késı lehet.  

Ragadd meg a napot, soha ne sajnálkozz. 

E 
„Carpe diem” 

Börcsök Eszter rovata 
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KÉRDEZZ-FELELEK 

A SZEKTÁKRÓL 
 

A Rózsakeresztesek 

avagy az „Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája” 

 
A rózsakereszteseket a keresztény egyházak kivétel nélkül mind 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. 
A rózsakeresztesek legfıbb törekvése pedig éppen a keresztény hit és világnézet zárt, 

elkülönülı közösséget alkotnak, elhatárolják magukat minden más csoporttól. 
Mivel nem keresztény kinyilatkoztatásra támaszkodnak, közösségüket nem 

keresztény szektának tekintjük. 
 

2. Hogyan keletkezett a szekta? 

Nagyon régi eredető gnósztikus szekta. (Gnózis = a tudás; megváltó ismeret; az 
önmegváltás iskolái; az isteni mivolt felismerése és lelki technika által eljutni a 
megvilágosodáshoz). 

Lényegét tekintve megvolt az 1., 2., 3., 4. században, majd a középkorban, és 
továbbiakban is, évszázadokon át napjainkig. Ma  a 17-18. századi titkos társaságok 
„követıjeként” megújította és nyilvánosságra hozta magát, s az eredeti „ezoterikus” (= 
befelé forduló kör, tudás) alapállás helyett immár reklámozza magát. 

Johannes Valentinus Andreae a 17. században a „lutheri és a paracelsus-i tanok 
követıjeként” szervezi újjá az ısi gnósztikus irányzatot „evangélikus-keresztény-
ezoterikus” iskolává. A rózsakereszt jelképe Andreas Libavius (+1616) szerint Luther 
pecsétjéhez kapcsolódva keletkezett, amely szívbıl kinövı keresztet ábrázol egy 
rózsakehely közepén. A Rózsakeresztesek szellemi hagyatéka vegyüléket képez az alkímia 
okkult tanaiból, keresztény allegóriákból, a gnósztikus világmagyarázatokból és 
szektásságból. Ezekbıl az alapokból fejlıdött ki a 18. század közepe után Dél-
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Németországban az „Arany- és Rózsakeresztesek rendje”, melyet szembeötlı 
szabadkımőves vonások jellemeztek. 

Így mutatkoznak be: „Az ismeret, amelyrıl beszélni szándékozunk, nem csupán 
filozófia, hanem sokkal több. Tartalmazza az emberiséget szolgáló Utat és Egyetemes Tant 
és a megszabadító Életet. Ezt az ismeretet a múlt sok bölcsességtanához hasonlóan 
GNÓZISNAK nevezzük… A Gnózis azért jön az emberekhez, hogy tudassa velük az élet 
értelmét, ami az eredeti isteni élı állapotba, az isteni életterületre való visszatérés… 

…az Egyetemes Tan ismérvei közt a két természetrendet és a reinkarnációt , az 
embert, mint mikrokozmoszt… valamint a lélek ujjászületését és a transzfigurációt, a 
személyiségcserét csak az képes magáévá tenni, aki megváltoztatott létállapota révén be 
tud hatolni a Tan tarta1almába. Az Egyetemes Tant sem lehet egyszerően megtanulni. Csak 
a jelen pillanat élményében tárja fel magát.” 
 

3. Mit tartanak Jézusról? 

Elválasztják Krisztust a Názáreti Jézustól. Krisztus egy kozmikus energia, sugárzások 
együttese, mely a történeti Jézusban reinkarnálódott, azaz újra leszületett. Az (igazi) 
megtestesülés, Jézus embersége, szenvedése, keresztje és feltámadása nem érdekli a 
rózsakereszteseket. A kozmoszban lévı szellemi hatalmakról beszélnek, melyek közül egy 
fontos láncszem a Krisztus-szellem. 
 

4. Hogyan fogadják a Szentírást? 

Gyakran idéznek egyes részleteket a bibliából, az összefüggések nélkül, kiragadva, s 
ezeket teljesen önkényesen, a maguk módján értelmezik. Ezt mondják: „…az 
evangéliumban minden csak lefátyolozottan található. Ez azt jelenti, hogy a Szentírás 
Istennek a világra és emberiségre vonatkozó tökéletes tervével kapcsolatos 
kinyilatkoztatásainak igazi értelmét Önök csak az ars magica, a királyi és papi mővészet 
útján képesek megtudni és megérteni”. Vagyis a biblia értelmét csak a gnósztikus mágia 
által lehet felfogni… 
 

5. Mennyiben keresztények? 

Megtévesztı „szövegekkel” állnak elı: „Minden embernek, akár vallásos, akár okkult, 
lehetséges teljesen közvetlen kapcsolatot teremtenie a Krisztus-sugárral, bármilyen 
közvetítı személy és tekintély nélkül. Az öntekintély-elvőséghez vezetı út Krisztusban 
minden ember számára biztosítva van… Ezért alakult egy új, gnósztikus Világszerzet, mely 
a vallás és a mágia párosán alapul. Ez új szabadkımővesség, pozitív-keresztény alapon. 

A „keresztény alapon” és a „Krisztus-sugár” kifejezések ellenére azonnal látható: 
világnézetük nem keresztényi, hanem mágikus és gnósztikus. Nem titkolják, hogy nem a 
Jézus áldozata általi megváltásban hisznek, hanem az „ismeret” általi megvilágosodásban, 
mint a keleti vallások. 
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Ismeret, tudás általi önmegváltás, az ember istenségébe vetett hit, a lélekvándorlás 
(reinkarnáció) tana  a halál utáni „megoldásként”, az ember átalakításának, 
„transzfigurációjának” manipulációt, hamis tömegbefolyást sugalló tana, a pillanatnyi 
élmények elıtérbe helyezése a józan ész és a hit helyett, és az „öntekintélyi elv”, vagyis az 
emberi szabadság túlhangsúlyozása, az ember önrendelkezése minden tekintéllyel szemben 
- mindezek az ısi mágikus rendszerek, az ókori gnósztikus szekták, és a New Age-
mozgalom ma divatossá lett tételei. 
 

6. Mit mondanak a Katolikus Egyházról? 

Nyilvánvalóan keresztény és egyházellenesek. Magukat tartják az igazi Egyháznak, 
„Krisztus- hierarchiának”. Nyilvánvaló, hogy itt szó sincs az eredeti, krisztusi 
hierarchiáról, az apostolok testületérıl és utódaikról, hanem éppen ennek felszámolása a 
lényeg. 

Jó tudnunk, az elsı három keresztény században éppen azért beszéltek és írtak 
rengeteget püspökök, szentélető keresztény tanítók (és többek között akkoriban azért 
született meg a teológia), hogy eme gnósztikus, szétforgácsoló, támadó szektákkal szemben 
kimutassak az apostoli átadás folytonosságát, vagyis azt, hogy Jézus Krisztus tanítását és 
hatalmát apostolaira ruházta rá, akik pedig az utánuk következı püspökökre bízták rá és 
ruházták át tovább, a Szentírás értelmezésével együtt. Hangsúlyozták, hogy azok írták Ie 
Jézus tanítását, akiknek İ a megbízást és a hatalmat adta. 

Az apostolutód püspökök hitték és kifejtették, hogy ık értelmezhetik hitelesen Jézus 
tanítását, akár az egész Szentírást. Ez az átadási folyamat a mai napig tart, és e tradíció 
birtokában a katolikus egyház magának tartja fenn továbbra is az evangélium és egyáltalán 
Jézus Krisztus titkának kifejtése és hirdetése jogát. 
 

7. Miben áll az emberek üdvössége? 

A rózsakeresztesek a lélekvándorlás elméletével helyettesítik be a keresztény 
üdvösség-eszményt. A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás nem ismeri a reinkarnáció 
elméletét. A Szentírásban ehelyett már az ószövetségi próféciák is a feltámadást várják (vö. 
Zsolt 41,3; Zsolt 16,10; Óz 13,14; Ez 37,1-14.). Az Újszövetség örömhíre pedig 
hangsúlyozottan a feltámadás tanítása, bemutatása körül csúcsosodik ki. A biblia egész 
szövegét át- meg átszövik a feltámadásra való utalások, egész fejezetek szólnak errıl, mint 
Ezekielnél, mint Pál elsı korintusi levelében a 15. fejezet, mint a Jelenések könyvének 
részletezı képei. Ezért is elképzelhetetlen, hogy mindezek „csak késıbbi betoldások” 
legyenek, ahogyan a rózsakeresztesek és a tanaikból építkezı New Age-követık 
tudománytalanul és nevetségesen állítják. Elképzelhetetlen, hogy abban a korban a biblia 
minden egyes papíruszon, különféle helyeken lévı iratait mindenütt egységesen és 
egyidıben átírták volna a „reinkarnáció eltüntetéséért”, annál is kevésbé, mert ekkor az 
igen nagyszámú feltámadásról szóló tanítást is úgy kellett volna beilleszteni a szövegek 
közé. Ilyen manipulációkról azonban sem a régészet, sem a nyelvészet semmit sem tud, a 
szentírástudományról nem is beszélve. 
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8. Miért nem fogadhatjuk el tanításukat? 

a) Az ember, mint isten? 
Nem lehet elfogadni az ember önistenítésének tanát, hiszen éppen errıl tudósít a 

bőnbeesés története, melyben az ember elhitte, hogy önerıbıl „olyanná lehet, mint az 
isten” (Ter 3,4-5), s ez az ısbőn alapjává vált. 

b) Mágia és keresztény hit nem fér össze! 
A Szentírás lapjain világos az, hogy Isten megtiltja a mágiát és azt, hogy a tıle kapott 

hitet az emberek pogány vallási elemekkel újra összekeverjék. Vö.: Mtörv 18, 9-13; 32,17-
18; Iz 8,19-20. A 2.Kor 6,14-16 szerint ezt olvassuk: „Mi köze az igazságnak a 
sötétséghez? Hogyan hozható össze Krisztus Béliállal? Vagy mi köze a hívınek a 
hitetlenhez? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Márpedig ti az élı Isten 
temploma vagytok.” 
 

9. Mivel keltenek ellenszenvet? 

Leginkább talán azzal, hogy kijelentik: Krisztus az emberi szabadosság forrása. 
Mint láttuk, felfogásuk szerint a „Krisztus-erınek” köszönhetıen az emberek 

„öntekintély-elvőségre”, vagyis az önrendelkezés állapotába jutnak. Az emberiség már sok 
formában próbálta ezt: a „szabad”, Istentıl független, saját világrend létrehozását, de úgy 
látszik, teljes balsikerrel. Jézus ezzel ellentétben éppen azt tanította és arra adott példát, 
hogy kövessük, amikor ı így imádkozott és élt: „Atyám, ne az én karatom teljesüljön, 
hanem a tied” (Lk 22,42). İ nem az öntörvényőség hirdetıje volt, hanem „engedelmes volt  
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig”. Azt is tanította, hogy egy vesszı sem maradhat el 
a tízparancs megtartásából (Mt 5,18). 

„ Ismeret, tudás” által nem sok lehetısége van az embereknek magukat megváltani, 
még ha próbálgatják is „átalakítani” magukat. Az emberiségnek csak maga Isten hozhatta 
meg a szabadulást elesett állapotából. Így, „amint Ádámban mindenki meghal, úgy 
Krisztusban mindenki életre is kel” (1Kor 15,22). 

 

10. Hányan vannak? 

Világszerte százezren, Magyarországon százan lehetnek. 
 

11. Hogyan térítenek? 

Az értelmiségi fiatalok körében tőnnek fel. Fel hívják a figyelmet a papok 
”bibliahamisító munkájára”, a „beavatottak” titkos tudását ígérik, amely kiemel a 
hétköznapok szürkeségébıl. 

 
(Kiadja a Logosz Munkacsoport egyházi jóváhagyással.) 

(Összeállította: Ábrahám Judit) 
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Farkas Erzsébet Idısek miséjére 
 

Örömben, ne könnyel teljenek a napok, 
amit Isten neked ajándékul adott. 

Ajándék a reggel, ajándék az este, 
amíg családodért buzgón imát zenghetsz. 

Ha megkérdik tıled, milyen volt az élted, 
szerettem, szerettek, suttogod szerényen. 

Kapud nyitva, tárva, karod ölelésre, 
nagymama, nagypapa szívek reménysége. 

És ha egyedül vagy, Isten úgy akarta, 
rád is ragyog égbıl egy fényes csillaga. 

Szeretı szívedet valaki vigyázza, 
s békéje kiárad az egész világra. 

Idısek miséjén, mit is üzenhetnék, 
példátok visszhangja szálljon ma szerteszét. 

Bármilyen göröngyös is az élet útja, 
a szeretet gyızött, s mindig is gyız újra. 

Ezernyi szív dobban egy-egy kedves szóra, 
mosoly, ölelés vár, sok-sok forró csókkal. 

Hálálkodva kérem, imáimban Istent, 
reszketı kezekre áldást bıven hintsen! 

 

SZENT ANNA ÉS SZENT JOÁKIM 

Július 26-a Szent Anna, a magyar néphagyományban Kedd asszonya napja. A katolikusok 
Szőz Mária édesanyját tisztelik benne. Kultusza a XIII–XIV. században terjedt el Európában, 
amikor a misztikus isteneszme iránt megcsappant a figyelem, és az evilági boldogulás vágyának 
kísérıjeleként Jézus ember volta felé fordultak a hivık. Ez a szemléletváltozás a keresztes 
hadjáratok és zarándoklatok Szentföld-élménye nyomán támadt érdeklıdést is tükrözi, és 
megteremti a szentatyafiság kultuszát. Az ünnep dátuma, Szent Anna feltételezett halála napja, 
valójában egy templom felszentelésérıl emlékezik meg. Mária állítólagos jeruzsálemi szülıházát 
még a IV. században építették át templommá, és szentelték fel egy július 26-i napon. E templom 
ünnepét és búcsúnapját Bizáncban július 25-én ülték meg, itt 50 körül Annának már külön 
templomot is szenteltek. A napot Justinianus császár tette kötelezı ünneppé. 

Mária szüleirıl, Annáról és Joakimról az újszövetségi könyvek egy szót sem szólnak. 
Legendájuknak és tiszteletüknek forrásai az apokrif írások, elsısorban Jakab elı-evangéliuma. A 
kiteljesedett középkori legenda szerint Anna elsı férje volt Joakim. Sokáig nem volt gyerekük, 
végül is angyali jövendölést követıen Anna teherbe esett és megszülte az „elsı” Máriát, a majdani 
„Istenszülı” Szőzanyát. Joakim hamarosan meghalt, s Anna újból férjhez ment. Új férjétıl, 
Kleofástól fogant a „második” Mária, Alfeus jövendı felesége, kinek négy fia lett Jézus 
unokatestvére, és – egy kivételével – apostola: a kisebbik Jakab, Júdás Tádé, zelóta Simon és 
József. Anna Kleofást is eltemette, és újból férjhez ment egy Salamon nevő emberhez. Neki szülte 
a „harmadik” Máriát, akit apja után Szaloménak hívtak. İ lett Zebedeus felesége és szült Jézus 
számára újabb unokafivéreket és apostolokat: a nagyobbik Jakabot és Jánost. 

Anna és leányai, a három Mária, csak egy pogány képzetektıl zsongó agyban alkothattak 
családot (a kopt keresztény felfogás odáig ment, hogy a három Máriából egyet csinált, s fiaikat 
Jézus fivéreinek tette meg). Együttesükben a zsidó-keresztényektıl idegen archaikus 
istennıháromság képe kísért, amelyet a hellenisztikus korban egy-egy jelentısebb istennı és 
háromtagú kísérete jelenít meg (l. Héra és a heszperiszek, Aphrodité és a gráciák). 

(Forrás: Jankovics Marcell) 
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„Nyári receptek III.” 
 

Bableves füstölt csülökkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
A csülköt és a babot egy éjszakára 

beáztatjuk. A csülök áztatólevét leöntjük és a húst 
hideg vízben feltéve, babérlevéllel ízesítve puhára 
fızzük. Az ízletes lébıl kiemeljük, kicsontozzuk, 
és a kihőlt húst földarabolva félretesszük. A csülök fızılevét a bográcsba öntjük. Beletesszük a 
leszőrt babot, a megtisztított zöldséget, fokhagymát, a cikkekre vágott paradicsomot és paprikát. 
Lassú tőzön addig fızzük, míg a bab megpuhul. Ekkor beletesszük a csülökhúst, ırölt borssal, 
pirospaprikával és - ha szükséges - sóval ízesítjük, majd átforraljuk. A tojást egy csipetnyi sóval és 
annyi liszttel gyúrjuk össze, hogy kemény tésztát kapjunk, és abból apró csipetkéket szaggatunk a 
levesbe. Néhány perces fızés után tálalhatjuk. (Aki szereti, tejföllel is gazdagíthatja.) 

 
 

EgyszerÛ joghurtos sütemény 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elkészítés: 

A hozzávalókat - a meggy kivételével - fakanállal jó alaposan elkeverjük, sütıpapírral 
bélelt tepsibe öntjük. Beleszórjuk a lecsöpögtetett, kimagozott meggyet. Elımelegített sütıben 
megsütjük. Porcukorral megszórva tálaljuk. (Összeállította: Szőcs Judit) 

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  (8 személyre): 

� 1 nagy füstölt csülök 
� 30 dkg tarkabab1 nagy csomó 

leveszöldségő 
� 1 paradicsom 
� 2-3 gerezd fokhagyma 
� 2-3 babérlevél 
� 1 evıkanál pirospaprika 
� ırölt bors 
� só 
� 1 tojás 
� kb. 8 dkg liszt 
� (tejföl) 
� 3 tojás 

Hozzávalók:  
� 4 egész tojás 
� 2 pohár natúr joghurt 
� 4 dl kristálycukor 
� 2 dl étolaj 
� 8 dl liszt 
� 1 sütıpor 
� 1 üveg meggybefıtt 

Jó étvágyat kívánok! 
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Augusztus 14. KOLBE SZENT MAXIMILIÁNKOLBE SZENT MAXIMILIÁNKOLBE SZENT MAXIMILIÁNKOLBE SZENT MAXIMILIÁN    
 

Zdunska Wola, 1894. január 8. +Auschwitz, 1941. augusztus 14.  
Maximilian Kolbe egy lengyelországi kisvárosban, Zdunska Wolában született 

1894. január 8-án. A keresztségben a Rajmund nevet kapta. Szülei, Julius Kolbe és 
Maria Dabrowska, szegény takácsok voltak, kiknek hamarosan föl kellett adniuk 
önálló mesterségüket. Elıbb Lódzba, majd 1897-ben még távolabb, Pabianicébe 
költöztek, ahol az apa gyári munkás lett, az anya pedig kis üzletet vezetett, s mellette 
bábaasszonyként tevékenykedett. 

A család annyira szegény volt, hogy a gyermekek iskoláztatása (az öt közül 
csak három érte meg a felnıttkort) eleinte nem állt módukban, az elemi ismereteket a 
családban szerezték meg. 1906-ban nyílt rá lehetıség, hogy a két idısebb fiú a 
helybeli kereskedelmi iskolában tanulni kezdjen. 

1907-ben ferences atyák tartottak hosszabb missziót Pabianice 
plébániatemplomában. Hatásukra a két idısebb fiú, Ferenc és Rajmund elhatározta, 
hogy belépnek a ferencesek közé, amit meg is tettek. Nemsokára a harmadik testvér, 
József is követte ıket. 

Rajmund a kisszemináriumot (középiskolát) a lembergi ferenceseknél végezte 
– a város akkor osztrák kormányzás alatt állt –, s ugyancsak ott kezdte meg 1910. 
szeptember 4-én a noviciátust is. A rendben a Maximilián nevet kapta. 1912 ıszétıl 
filozófiát tanult Krakkóban. Elöljárói hamar fölfigyeltek tehetségére és szorgalmára, 
ezért további tanulmányok céljából Rómába küldték, ahol 1912--15-ig a Gregoriána 
Egyetemen filozófiát, 1915–19-ig a Nemzetközi Ferences Kollégiumban, a 
Seraphicumban teológiát tanult. Mindkét szakon doktorátust szerzett. 

1914. november 1-én, letette ünnepélyes szerzetesi fogadalmát, s a Maximilián 
mellé a Mária nevet választotta. Négy évvel késıbb, 1918. április 28-án szentelte 
pappá Basilius Pompili bíboros Rómában. 1919 júliusában visszatért hazájába. 

A fiatal Maximilián pátert a rend Krakkóba küldte, hogy a ferences 
szemináriumban filozófiát és egyháztörténelmet tanítson. Hamarosan azonban félbe 
kellett szakítania a munkát másfél évre, mert tüdıbajt kapott. Gyógyulása után 
elhatározta, hogy vallásos folyóiratot indít Rycerz Niepokalanej, A Szeplıtelen Szőz 
Lovagja címmel. Néhány hónap múlva kis vállalatát áthelyezte a grodnói kolostorba, 
ahol nemsokára saját nyomdát indított. A kolostor épülete azonban nem felelt meg a 
nyomda és a kiadó céljainak, ezért Maximilián páter 1927 ıszén új kolostor építésébe 
fogott Varsótól 40 km-re, a Drucki-Lubecki János hercegtıl ajándékba kapott telken. 
Az új kolostort Niepokalanownak nevezte el. Az épületek deszkából és csupasz 

Kalendárium 
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téglafalakból álltak, s igazi ferences szellemet – egyszerőséget, szegénységet és 
egészen különleges Mária-tiszteletet – sugároztak. Az elsı guardián, Maximilián 
vezetésével húszan kezdték meg a kolostori életet: 2 páter és 18 fráter. Két évvel 
késıbb már 108 testvér élt és dolgozott a két páter mellett. A Szeplıtelen Szőz 
Lovagja pedig, melynek fıszerkesztıje a legifjabb Kolbe fiú, Alfonz lett, továbbra is 
folyamatosan megjelent. 

Páter Maximilián az egész világot meg akarta nyerni Krisztusnak és a 
Boldogságos Szőz Máriának: 1929-ben tehát missziós kisszemináriumot alapított. 
Egy évvel késıbb négy testvérrel Távol-Keletre indult, hogy ott új missziókat 
alapítson. Gyenge fizikuma miatt azonban csak egy állomás alapítását tudta befejezni, 
Nagasakiban. Itt a papnevelı szemináriumban filozófiai elıadásokat kezdett, és a 
helybeli papokkal együtt szerkesztette a japán Lovagot, amelynek elsı száma – Seibo 
no Kishi címmel – egy hónappal a megérkezése után, 1930 májusában már meg is 
jelent. Egy év múlva Nagasaki egyik elıvárosában már új ferences kolostor állt, 
melynek Maximilián atya a Mugenzai no Sono, A Szeplıtelen Szőz kertje nevet adta. 
Az épület nagyon egyszerő volt, de nyomda mőködött benne, amely 1930-ban tízezer, 
1934-ben pedig hetvenezer példányban ontotta az említett folyóiratot. 

1936-ban egy másik kisszemináriumot nyitott japán gyermekek részére. 
Közben kétszer járt hazájában, Lengyelországban, egyszer Indiában, ahol szintén 
kolostort akart alapítani. Ugyanezen célból levelezésben állt a kínai Sanghaj 
városával. 1936-ban hazatért, s három évig viselte a niepokalanowi guardián 
tisztségét. Közben, 1937-ben Rómában járt, néhány testvért Belgiumba küldött, s 
1939-ben maga ment a már német megszállás alatt lévı Lettországba, de itt semmiféle 
tevékenységre nem talált lehetıséget. 

A háború kitörése után hamarosan letartóztatták negyven társával együtt, 
december 8-án azonban szabadon bocsátották. 1941. február 17- én, másodszor is 
letartóztatta a Gestapo. Május 20-ig a hírhedt varsói Pawiak börtönben volt, majd 
Auschwitzba szállították. Itt a 16.670-es rabszámot kapta. 

Július végén a 14-es blokkból, ahol Páter Maximilián is élt, egy fogolynak 
sikerült megszöknie. Megtorlásul a tábor parancsnoka, Karl Fritsch a blokkból tíz 
foglyot éhhalálra ítélt. Amikor fölolvasták a tíz nevet, egyikük, Franciszek 
Gajowniczek felzokogott: ha meghal, felesége és két gyermeke teljesen egyedül 
marad. Amikor ezt Maximilián páter meghallotta, jelentkezett a táborparancsnoknál 
azzal a kéréssel, hogy magára vállalhassa a családapa helyett a halált. A parancsnok 
teljesítette kérését. 

A tíz halálraítéltet a 13-as blokk sötétzárkájába vezették. A zárkából mindvégig 
imádság és ének hallatszott, amelyet Maximilián vezetett. Bensıséges imádsággal 
búcsúztatott minden halottat, akiket naponta a zárkából elszállítottak. 
Nagyboldogasszony vigíliájának estéjén a tábori hóhér ölte meg egy fenol-
injekcióval. Testét, miként a többiekét, elégették. Harminc évvel késıbb, 1971. 
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október 18-án VI. Pál pápa boldoggá, II. János Pál pápa 1982. október 17-én szentté 
avatta. 

Páter Maximilián hısiességét és rendkívüliségét nem szabad csak a halálában, 
abban az egy tettben látnunk, amellyel szeretetbıl életét adta felebarátjáért. E tett 
egyenes következménye volt életének, mely teljes egészében az Isten és az emberek 
szolgálatában állt. 

Egészsége nagyon törékeny volt, sokat betegeskedett. Ifjú éveiben 
idegességgel, aggályossággal, a gıg kísértésével és más nehézségekkel harcolt. De 
rendszeres aszkézissel, gyóntatója iránti tökéletes engedelmességgel, a csend és az 
alázat gyakorlásával úrrá lett mindezeken. Megtanulta összeegyeztetni a szemlélıdést 
az intenzív tevékenységgel. 1920-ból való följegyzései között áll ez a mondat: „Egyre 
szentebbé kell lennem!” És ezt a legnehezebb körülmények között is tartotta. 

Egész életét a missziós buzgóság és a Szőzanya iránti igen nagy szeretet 
hatotta át. Bámulatra méltó volt, hogy gyönge egészsége ellenére mennyit dolgozott. 
Még római klerikus korában alapított egy vallásos egyesületet, melynek tagjai 
áldozataikat és imáikat a bőnösökért és nemhívıkért ajánlották föl. Niepokalanowban 
a kor lehetıségeihez mérten nagy kiadót rendezett be: havi-, negyedévi, (1935-tıl) 
napilapot jelentetett meg (Maly Dziennik, Kis Napilap). 

Életének legjellegzetesebb vonása az érett és következetes hit volt. Gyakran 
hosszasan imádkozott a tabernákulum elıtt. A vértanúság gondolata nem volt idegen 
tıle, egyik közismert mondása volt: „Szeretném, ha a Szeplıtelen Szőzért porrá 
ırölnének!” 

Értett ahhoz, hogy a régibıl újat hozzon elı, össze tudta kapcsolni a 
hagyományos ferences lelkületet a társadalom aktuális problémáira való reagálással. 
Minden cselekedetében ez vezérelte: „Amit teszel, jól tedd!” 

Achtelik Ivó Mária testvér, aki Niepokalanowban együtt volt Kolbe atyával, 
egy interjúban a következıket mondta róla: 

„Amikor Rajmund kilenc éves volt, elmondta édesanyjának, hogy álmot látott. 
Megjelent neki a Szőzanya és két koronát tartott a kezében: egy fehéret és egy bíbor 
színőt. Megkérdezte Rajmundtól, melyiket választja: a tisztaság fehér, vagy a 
vértanúság bíbor színő koronáját? Rajmund minden töprengés nélkül felelte, hogy 
mindkettıt kéri. – E jelenéstıl kezdve a gyermek megváltozott: csendes, 
elgondolkodó lett. Késıbbi élete és halála bizonyította a látomás hitelességét. 

A család szegénysége miatt csak a legidısebb fiú járhatott iskolába, ezért 
Rajmund megkísérelte, hogy otthon mindent megtanuljon, amit Ferenc hazahozott az 
iskolából. Egyszer édesanyja gyógyszerért küldte, s a gyógyszerész ámulva vette 
észre, milyen biztonsággal igazodik el a latin szavak között. Hosszasan elbeszélgetett 
vele és fölismerte tehetségét. Felajánlotta, hogy latinórákat ad neki hetente. Rajmund 
majd kiugrott a bırébıl örömében. És csakhamar túlszárnyalta testvérét a tudásban.” 
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Egyik társa a lembergi szemináriumból így nyilatkozott róla: „Rajmund volt 
valamennyiünk között a legtehetségesebb. Ha nem lép be a kolostorba, nagy hadvezér 
vagy zseniális föltaláló lehetett volna”. 

A következı epizód Rómában történt, nem sokkal a filozófiai doktorátus 
megszerzése után. Rajmund és társai séta közben a hitrıl és a Szeplıtelen 
fogantatásról beszélgettek, amikor egy úr belefolyt a beszélgetésbe és indulatosan 
vitatkozni kezdett Rajmunddal. A vitát azzal akarta lezárni, hogy leereszkedı hangon 
közölte: „Nézze, fiatal barátom, ezt csak jobban tudom önnél, én a filozófia doktora 
vagyok!” Mire a huszonegy éves Maximilián nevetve válaszolta: „Ez cseppet sem 
meggyızı érv, mert én is az vagyok!” A másikat ez igen elgondolkoztatta. 

Már növendék korában egy missziós folyóiratról álmodott. Amint krakkói 
tanár lett, kérvényt nyújtott be feletteseihez, hogy kiadhasson egy újságot. Az 
engedélyt megkapta azzal a föltétellel, hogy a költségeket magának kell 
elıteremtenie. Maximilián ajtóról ajtóra járva kéregetett, és egy év múlva a nyomda 
állt. A kolostorban azonban rossz szemmel nézték tevékenységét, és munkatársaival 
együtt áthelyezték a félig romos grodnói kolostorba. Mint indokolták: „Nem felel meg 
alapítónk szándékának, hogy újságot szerkesszünk és terjesszünk. A mi dolgunk az 
imádság és a gyóntatás. Feladatunk a lelkipásztorkodás, a misszió és a prédikálás”. 
Kolbe atya így válaszolt: „Éppen ezért kell nekem így dolgoznom, hiszen a 20. és 
nem a 13. században élünk.” 

Ivó testvér így tudósít a niepokalanowi alapításról: „1927-ben Varsó mellett 
egy nagy telket kínáltak eladásra. Tulajdonosa Drucki- Lubecki herceg volt. Kolbe 
atya tudomást szerzett a dologról, ám a provinciális a vételárat túl magasnak találta, 
ezért nem utalta ki. A páter ekkor útra kelt Varsó felé, kölcsönkért csizmában, 
foltozott csuhában, vállán hátizsákkal, de telve a reménnyel, hogy sikerül majd 
rávennie a herceget: adja olcsóbban a telket. Isten pedig azt is megadta neki, amit 
kérni sem mert, a hercegre ugyanis oly mély hatást gyakorolt hosszú beszélgetésük, 
hogy végül a telket nem olcsóbban, hanem ingyen adta oda. 

Néhány nap múlva a testvérek elsı csoportja elindult Grodnóból, hogy 
fölépítse az új kolostort. A környékbeli parasztok, akik addig meg voltak róla 
gyızıdve, hogy a barátok csak imádkozni tudnak, elámultak a csodálkozástól: a 
testvérek föltőzve ruhájukat, egyikük facipıben, másikuk mezítláb, hajnaltól estig 
vidáman dolgoztak. És már a második napon enni-innivalót kaptak a „kedves szegény 
testvérek'' a környékbeliektıl, akik maguk is beálltak segíteni. 

A missziós buzgóság négy testvérrel együtt Japánba vitte a pátert, anélkül, 
hogy ismerte volna a nyelvet, lett volna pénze, vagy bárki is várta volna ott ıket. Ezt 
írta onnan: „A hó beesik a hálónkba. Az esı a fazekainkba csorog. Kínlódunk, hogy 
megtanuljuk a japán írásjeleket. Testem tele van kiütésekkel, nem bírom a japán 
konyhát. Jaj, testvéreim, milyen nehéz dolog a honvágy!” De egy hónappal késıbb 
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niepokalanowi társai ámulva olvasták a következı táviratot: „Ma szétküldtem az elsı 
számot, ami tízezer példányban jelent meg”. 

Ivó testvér lelkesen mesélt házfınöke széleslátókörőségérıl: „Kolbe atya 
eszméivel messze megelızte korát. 1917-ben például a mozit egyes egyházi vezetık 
csak a kísértés eszközének tekintették, ı pedig áldásos találmánynak tartotta. 

Minden technikai találmányt nyomon követett. Maga is tervezett egy igen 
gyors repülımotort. A háború kitörése elıtt azt a tervet forgatta fejében, hogy 
repülıteret épít és szerez négy repülıgépet. A rádiót is fölhasználta munkájához. 
Állandóan önálló munkára késztetett minket. Semmit nem utált úgy, mint az 
ostobaságot. Volt egy külön levélszekrényünk, ahová a találmányainkat dobtuk. 
Niepokalanowban számos szabadalom született”. 

Elsı (amnitzi) fogságának idejébıl mesélte egyik fogolytársa: „A priccsem 
közvetlen az övé mellett volt. Egyik éjjel arra ébredtem, hogy valaki betakarja a 
lábamat. A páter volt. Olyan jó volt hozzám, mint az édesanyám. Azt is láttam, hogy 
teljes adagját odaadta másoknak.” 

Másodszori letartóztatása után a Pawiak börtönbeli közös cellájukba egyszer 
belépett a parancsnok és észrevette a csuhás embert. Megragadván a rózsafüzérét, 
egészen közel húzta magához, és arcába üvöltötte: „Igazán hiszel ebben?!!” Majd a 
válaszra – Igen! – addig ütötte-verte a szerzetest, míg az vérrel borítva el nem terült a 
cella padlóján. 

Auschwitzban Maximilián a vérszomjas Krott parancsnoksága alá került. Krott 
győlölt minden politikai foglyot, de mindenkinél jobban győlölte a lengyeleket és 
papjaikat. A rabokat abban a lágerben súlyos fatörzsek cipelésére használták. Krott, 
valahányszor elhaladt elıtte Maximilián páter, mindig végigvert rajta. Egyik délben 
kikeresett egy különösen nehéz fatörzset a számára: Kolbe atya végsı erıfeszítéssel 
vette magára, és ingadozó léptekkel indult meg vele. „Futólépés!!” – ordította a 
parancsnok, Kolbe atya azonban erejét vesztve összerogyott. Krott odalépett hozzá, és 
csizmájával az arcába tiporva ordította: „Majd megmutatom neked, te naplopó, mi a 
munka!!” A „naplopót” deresre fektették, és ötven botütést mértek rá. Amikor kínzója 
megtörölte izzadt homlokát, a páter nem mozdult többé. Csizmájukkal rugdosták le a 
véres testet a pocsolyába. Krott hanyagul néhány gallyat vetett a halottnak vélt 
fogolyra. Késıbb rabtársai vitték be a betegszobába. – És Kolbe atya egy hónap 
múlva önként odaadta az életét az éhségbunkerban. 

Egyik fogolytársa mondta el: „A páter haláláról az egész táborban beszéltek. İ 
nemcsak egy embert mentett meg az életnek: tettével sokakban fölébresztette a 
bátorságot ahhoz, hogy túléljék a tábort. Fel tudta ébreszteni bennünk az emberi 
jóságba vetett hitet.” 

 
 (Összeállította: Kiss Gábor) 
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AAAAz üvegszemz üvegszemz üvegszemz üvegszemûûûû  hö lgy hölgy hölgy hölgy     

(AnekdótaAnekdótaAnekdótaAnekdóta)    
 

Jobban ügyelt a tisztaságra egy másik asszony. Ennek egyik szeme üvegbıl volt, s azt 

éjszakára mindig egy pohár vízbe tette. Történt, hogy férje vadászatról fáradtan és szomjasan 

került késô éjjel haza - a mécses fényénél nem látott elég tisztán és egyik kezeügyébe esô 

poharat felhajtotta. Abban bizony az üvegszem rejtızött, s vízzel együtt lecsúszott a 

hirtelenkezû ember torkán. Persze hogy rettenetes görcsök rohanták meg s reggelre már olyan 

rosszul lett, hogy el kellett a borbélyt hívatni. (Akkoriban az orvos nem tartotta méltónak 

tudományos rangjához, hogy bizonyos mőveleteket – érvágást, klistélyozást – ô maga 

végezzen, és rábízta a borbélyra.) 

Jött hát az nagyloholva, de mire odaért, az üvegszem is megtette a útját s már éppen 

odáig jutott, hogy kitekinthessen a szabad világba. A borbély épp akkor célozta meg 

szerszámával az illetékes testrészt, de egyszeribe kiejtette kezébôl a klistélyt és rémülten 

felkiáltott: 

-Jézus Mária! Innen valaki rámnéz! 
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A párbaj elkerülésének legjobb módja: 

– Ezt a sértést csak vérrel lehet lemosni! 
– Igen hidegvérrel. 

 
A tengerparton sétál egy férfi. A hullámok egy palackot sodornak elé. 

Kihúzza a dugót, elıbújik a palack szelleme. Nagyon hálás, hogy kiszabadította 
több évezredes fogságából, és hálából felajánlja, hogy teljesíti egy kívánságát. A 
férfi töri a fejét, hogy mit kérjen, végül azt mondja: 

– Én rettenetesen félek a repüléstıl, a hajón pedig tengeribeteg leszek. Ezért 
nem tudok elutazni Hawaiira, pedig nagyon vágyom oda. Tudnál nekem egy 
autópályát építeni az óceán felett? 

– Ez túlzó, irreálisan nagy kívánság – rázza a fejét a palack szelleme. 
Milliárdokat emésztene  

   fel, és nagyon sokára lenne csak kész. Kívánj valami teljesíthetıbbet! 
– Hát jó – mondja a férfi. – Világéletemben vágytam arra is, hogy megértsem a 

nıi lélek rejtelmeit. Azt szeretném tudni, hogy tulajdonképpen mit is akarnak a 
nık. 

A szellem elgondolkodik, majd azt mondja: 
– Kétsávos vagy négysávos legyen az a pálya?   

 
Néha az élettapasztalat hiánya a vicc témája: 
– A szegény, munkanélküli végsı elkeseredésében átmegy gazdag 
szomszédjához. A felesége nyit ajtót. 
– Asszonyom már három napja nem ettem semmit…! 
– Ó, szegény! Nincs étvágya? Hát erıltesse egy kicsit! 

 
Az oroszlánkölyök egy embert kerget a fa körül. Az anyja rászól: 
– Hányszor mondjam, hogy ne játssz az ennivalóval! 

 
A rendır horgászás közben kifogta az aranyhalat, aki könyörögve kéri, 
hogy dobja vissza, ezért teljesíti három kívánságát.  
– Na, nem bánom – mondja a rendır, és visszadobja a tóba. 
Az aranyhal boldogan merül el a vízben, majd a fejét kidugva így szól: 
– Nos, mit kérsz tılem?  
A rendır sokáig gondolkodik, majd így szól: 
– Kérem a személyi igazolványát, a jogosítványát és a forgalmi engedélyét! 

 
A zsidó háziasszony megkérdezi a rabbit: 
– Rabbi, mi az a dilemma? 
– Hogy pontosan megértsd, mondok rá egy példát. Dilemma az, amikor ingyen 
adják a disznóhúst! 

 

Viccek: 
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