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Ima a Szőzanyához 

 

 

Ó Szőz Mária, 

Fogadd el tılem szívemet, 

szerény virágos kertemet. 

Örömöm és bánatom virágait. 

Mind neked adom. 

 

Tiéd legyen az életem, 

ha csüggedek, te légy velem. 

Szívbıl szeretlek jó Anyám, 

Szőz Mária vigyázz reám. 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Hétfı  Szent Noémi 
2. Kedd  Szent Renáta 
3. Szerda  Nagy Szent Gergely 

pápa 
4. Csütörtök  Szent Rozália 
5. Péntek  Szent Lırinc 

Szent Viktor 
6. Szombat  Szent Zakariás 
7. Vasárnap 9h: Horváth József, Tanács Julianna, 

Szalma András és Horváth Etelka 
17h: A rózsafüzér társulat élı és meghalt 
tagjaiért 

Évközi 23. vasárnap 
Kassai szent vértanúk 

8. Hétfı  Kisboldogasszony 
9. Kedd  Szent Ádám 
10. Szerda 17h: Csányi Vince és szülıkért, Szabó 

György és Király Mária 
Tolentinói Szent Miklós 

11. Csütörtök 17h: Ifj. Galgóczi József és a család, élı 
és meghalt tagjaiért 

Szent Jácint 

12. Péntek 17h: Szőcs Mária Szőz Mária szent neve 
13. Szombat 17h: Rózsa Lajos, Ördögh Erzsébet és a 

család elhunyt tagjaiért 
Aranyszájú Szent János 

14. Vasárnap 9h: Nagy Szilveszter, Szőcs Etelka és 
elhunyt nagyszülıkért 
este: Horváth Vince 

Szent kereszt 
felmagasztalása 

15. Hétfı  Fájdalmas Anya 
16. Kedd  Szent Edit 
17. Szerda  Szent Zsófia 
18. Csütörtök  Kupertinói Szent József 
19. Péntek  Szent Januáriusz 
20. Szombat  Koreai szent vértanúk 
21. Vasárnap 9h: Bozóki Mihály és Berta Piroska 

este: Márki Vince, Kispéter Piroska, Tóth 
Julianna, Nagy József 

Évközi 25. vasárnap 
Szent Máté apostol 

22. Hétfı  Szent Móric 
23. Kedd  Szent P. Pio 
24. Szerda  Szent Gellért 
25. Csütörtök  Szent Kleofás 
26. Péntek  Szent Kozma és Szent 

Damján 
27. Szombat Papp Is tván és család ja Páli Szent Vince 

28. Vasárnap 9h: Kisistók Árpád és a család elhunyt 
tagjaiért 
este: 

Évközi 26. vasárnap 
Szent Vencel 

29. Hétfı  Szent fıangyalok 
30. Kedd Vituska Antal, Kalmár Ilona évfordulóra Szent Jeromos 

Miseszándékok 
Szeptember (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 
 



Csodatévı  2008. szeptember 
 

� 
              3               

SZERETNI – A SERDÜLİ FIÚ IMÁJA 
 
 
A serdülıkor nem a sokat emlegetett „ostobácska” vagy a „hálátlan kor”, 

hanem a nagyszerő ígéretekkel teli kor, amelyben az Isten a természet átalakulása, 
törvényeinek fejlıdése által az ifjú testben és a test mélyén szunnyadó szívben 
felébreszti egy másik test, egy másik szív hívását. 

Bárcsak találna ekkor az ifjú megértı társakra, igazán és helyesen szeretı 
szülıkre, akik nem sajátítják ki ıt önmaguknak valami önzı egoizmussal, hanem 
szeretettel irányítják az új, a napsugaras utak felé. 

Bárcsak találna ekkor az ifjú egy igazán megértı barátra, igazi testvérre, aki 
segítené ıt elsı lépéseiben ezen az ismeretlen úton, hogy meglássa és elfogadja 
embertársait, hogy önmagát ıszintén tudja adni és ne váljék saját vágyai rabszolgájává, 
mert akkor sohasem ismerheti, értheti meg igazán, hogy mit jelent az, szeretni… 

* 

„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentıl van. Mindaz, aki 
szeret, Istentıl született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert 
az Isten szeretet… 

Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást… 
Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él és szeretete tökéletes lesz bennünk” (1Jn 4, 7-
8;11-12). 

* 

Szeretni szeretnék, Uram. 
Szükségem van a szeretetre. 
Egész valóm egy égı vágy: 
Szívem, 
Testem az éjszakában egy szeretni való ismeretlen felé sóhajt. 
Karjaim a levegıt kavarják, de nem tudják megragadni szeretetem tárgyát. 
Egyedül vagyok – és kettesben szeretnék lenni, 
Beszélek, - de senki sem figyel rám, 
Élek, - és senki sem fogadja életem. 
Mire szolgál így, ha gazdag vagyok, ha senkit, senkit nem gazdagíthatok én? 
Honnét e szeretet? 
S milyen út felé vezet? 
Szeretni szeretnék, Uram! 
Szükségem van a szeretetre. 
 
Íme, ma este, egész szeretetvágyam felhasználatlan, Uram… 
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* 

Figyelj reám, fiam. 
Állj meg, 
És zarándokolj el csöndben szíved legmélyére. 
Menj csak végig vadonatúj, szép szerelmed mentén, mint ahogy a vándor megy 

végig a fürge, tiszta patak partján, hogy végül eljusson a tiszta forrásig. 
És ott messze, távol, de végül biztosan a most még zavart lelked végtelen 

titkában reám találsz majd. 
Szeretet a nevem, fiam, 
És öröktıl fogva csak Szeretet vagyok, 
S ez a Szeretet van benned. 
Én alkottalak a szeretetre, 
Hogy mindörökké szeretni tudj. 
Szereteted egy megújult éneden át tör fel majd, 
S te ezt keresed máris. 
Bizalom, fiam, jó úton haladsz kezdettıl fogva: az én szerelmem útján. 
Csak várnod kell még a nagy találkozóra. 
De közeleg már és 
Feléje mész te is. 
Találkozni fogtok. 
Testedet számára én alkottam egykor mint ahogy az övét számodra alkottam… 
Szívedet számára én formáltam egy nap, mint ahogy az övét számodra 

formáltam; 
Egymást keresitek még a sötétségben, 
Az én éjszakámban, amely fényességé válik, ha valóban bízni és hinni tudtok 

bennem. 
 
Érte ırizd magad, fiam, 
Mint ahogy ırzi magát ı is teérted, 
Én pedig ırködök mindkettıtök felett. 
Szeretetre vágysz? Utadra vezetem minden szeretetre váró testvéredet. 
Hidd el, a szeretet tanuló éveit hosszú rıfben mérik… 
És nincsen, nem lehet százféle szeretet. 
Mit jelent szeretni?… Másfelé sietni… hinni… közeledni;… mindig… 

* 

Kérlek, Uram, segíts, hogy embertársaimért tudjak megfeledkezni önmagamról, 
S magamat adva, felajánlva, megtanuljak igazán szeretni. 
 

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

          

 

melynek kapcsán gyûjtést szervez a Páduai Szent Antalról elnevezett templom 

tetôfelújítására, valamint a Szentély falfestményeinek bôvítésére. 

A tetôfelújítás a templom fôhajó bal oldali cserepes lemezeinek külsô 

burkolati leválása miatt vált esedékessé. Méltányossági alapon a szükséges 

tetôcserép mennyiségét valamint szállítását, a tetôcserepet gyártó cég még ez 

évben díjmentesen vállalta, mivel a hibás cserepes lemezek garanciája éppen 

2008-ban járt le. Azonban a tetôfedés kivitelezési munkáihoz szükséges anyagi 

fedezetet (állványozás, bontás és fedés), melynek értéke 850000,- Ft, a plébánia 

az idén végrehajtott templom felújítási munkák után már nem tudja biztosítani. 

Ezért felhívjuk az egyházközség Tisztelt Tagjait, hogy amennyiben 

adományaikkal a költségek csökkentéséhez hozzá tudnának járulni, úgy már 

szeptember hónapban a lemezek cseréjére lehetôség nyílik. 

 

A hagyományteremtô Páduai Szent Antal program elindításának 

keretében lehetôség adódott a Szentélyben lévô festmények kibôvítésére az üres 

falfelületek befestésével. A falfestményeket Dr. Harmat Klára festômûvész 

készítené, melynek anyagköltséggel együttes munkadíja 600000 Ft lenne. Az 

adományozók nevét a képek alatt táblákon tüntetjük fel. 

A képek nemcsak a templomtér esztétikai szépségét, hanem annak 

mûvészi, mûemléki jellegét is emelné. 

 

Adományaikat szívesen fogadjuk a kihelyezett perselyekben, vagy a 

plébániahivatalban. 

A Röszkei Római Katolikus 
Plébánia jótékonysági felhívása 
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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 röszkei plébániahivatalt ezentúl mobiltelefonon is 
hívható: 06-30-359-1050. 

A plébánia weboldala: 
www.plebaniahivatal.roszkenet.hu 
 

Idén szeptember 7-én, vasárnap, 17 órakor tartjuk a 
hagyományos, Bokor-kereszt melletti emlékmisét, melyre 
mindenkit szeretettel várunk. 

EZEN A NAPON, ESTE A TEMPLOMBAN, MÁR NEM LESZ SZENTMISE! 
 

A hittanosok tanévnyitó szentmiséje szeptember 14-én, 
vasárnap, 9 órakor kezdıdik. 

 

A PÁDUAI SZENT ANTAL FEJLESZTÉSI TERV KERETÉBEN 
GYŐJTÉST INDÍTUNK: 

— A SZENTÉLY, HIÁNYZÓ FESTMÉNYEINEK KIVITELEZÉSI 

KÖLTSÉGEIRE, VALAMINT 
— A TEMPLOMTETİ SÉRÜLT RÉSZÉNEK CSERÉJÉRE. 
(A cserét anyagi megfontolásból még ebben az évben el kell kezdeni, 

és be kell fejezni!) 
A KÉT BERUHÁZÁS ÖSSZKÖLTSÉGE KÖZEL 1.500000 FT. 

ADOMÁNYAIKAT ÉS SEGÍTSÉGÜKET SZEMÉLYESEN VÁRJUK A 

PLÉBÁNIÁN, VAGY A SEKRESTYÉBEN. 
 

AZ EGÉSZ EGYHÁZKÖZSÉG NEVÉBEN KÉRJÜK ÉS ELİRE IS 
KÖSZÖNJÜK! 



Csodatévı  2008. szeptember 
 

� 
              7               

NAPHIMNUSZ 
(Assisi Szent Ferenc) 

 
1 Mindenható, fölséges és jóságos Úr, 

Tiéd a dicséret, dicsıség és imádás, 

És minden áldás. 

2 Minden egyedül téged illet, Fölség, 

És nem méltó az ember, hogy nevedet 

kimondja. 

3 Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, 

Legfıképpen urunk-bátyánk, a Nap, 

Aki a nappalt adja 

és aki reánk deríti a te világosságod. 

4 És szép ı és sugárzó, nagy ragyogással 

ékes: 

A te képed, Fölséges. 

5 Áldjon, Uram téged Hold nénénk 

és minden csillaga az égnek; 

İket az égen alkotta kezed fényesnek, 

drágaszépnek! 

6 Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk, 

Levegı, felhı, jó és rút idı, 

kik által élteted minden te alkotásodat. 

7 Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk, 

oly nagyon hasznos ı, 

oly drága, tiszta és alázatos. 

8 Áldjon, Uram, Tőz bátyánk; 

Vele gyújtasz világot éjszakán. 

És szép ı és erıs, hatalmas és vidám. 

9 Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk, 

Ki minket hord és enni ad. 

És mindennemő gyümölcsöt terem, 

füveket és színes virágokat. 

10 Áldjon, Uram téged minden ember, 

ki szerelmedért másnak megbocsát. 

És aki tőr gyötrelmet, nyavalyát. 

11 Boldogok, kik tőrnek békességgel, 

Mert tıled nyernek majd, Fölséges, koronát. 

12 Áldjon, Uram, nıvérünk, a testi halál, 

Aki elıl élı ember el nem futhat. 

13 Akik halálos bőnben halnak meg, jaj 

azoknak, 

És boldogok, akik magukat megadták 

te szent akaratodnak, 

Második halál nem fog fájni azoknak. 

14 Dicsérjétek Uramat és áldjátok, 

És mondjatok hálát neki, 

és nagy alázatosan szolgáljátok. 
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lgondolkodtató!!!    
 
 
 

 

Néhány napja az élet útján sétáltam, amikor megláttam egy feliratot, melyen ez állt:  

“A Mennyország boltja”. Amikor odamentem, az ajtó kinyílt...és mire felocsúdtam, 

már be is léptem. 

ANGYALOK csoportjait láttam mindenütt! Egyikük adott 

nekem egy kosarat és azt mondta: ”Fiam, végy meg mindent, 

amit csak akarsz, a boltban van minden, amire egy 

kereszténynek szüksége lehet... És amit nem tudsz elvinni ma, 

visszajöhetsz holnap és gond nélkül elviheted”. 

Az elsı, amit megragadtam, a TÜRELEM volt és azután a 

SZERETET, mivel ugyanazon a polcon voltak. Kicsit odébb volt a 

MEGÉRTÉS hát azt is vettem;  

Bárhol szükségem lehet majd rá... Ezen kívül vettem két 

doboz BÖLCSESSÉGET  

És két csomag HITET. Nem tudtam otthagyni a SZENT LELKET sem, mivel ott volt 

mindenütt... Egy kicsit megálltam, hogy ERİT és BÁTORSÁGOT vegyek, mivel sokat 

segítenének nekem az élet útján. Amikor már majdnem tele volt a kosaram, rájöttem, 

hogy hiányzik még egy kis KEGYELEM és ÁLDÁS, ... és, hogy nem szabad 

megfeledkeznem az ÜDVÖZÜLÉSRİL. Ezt INGYEN kínálták!!! Így hát jó nagy adagot 

vettem mindegyikbıl:  

Eleget ahhoz, hogy üdvözüljek, s hogy megváltsalak Téged is! A pénztáros felé 

ballagtam, hogy kifizessem a számlát, már mindenem megvolt ahhoz, hogy a MESTER 

akaratát teljesíthessem Amint a pénztárhoz közeledtem, megláttam az IMÁT  

És beletettem azt is a már teli kosaramba. 

Tudtam, amint kimegyek, használni fogom...  

A BÉKE és a BOLDOGSÁG kicsi polcokon hevertek, kihasználtam az alkalmat, hogy 

azokból is vegyek; az ÖRÖM a plafonról lógott alá, vettem egy csomagot abból is. 

Odaértem a pénztároshoz és megkérdeztem tıle: mennyivel tartozom? 

İ mosolyogva válaszolt: 

“Vidd csak a kosarad, amerre az utad visz...” Elmosolyodtam és újra megkérdeztem: 

 “De valóban, mennyivel tartozom?" 

İ újra elmosolyodott és azt mondta: 

 ”Fiam, ne aggódj!  

Jézus már kifizette a számlát sok-sok idıvel ezelıtt". „Minden, amit imádságban és 

hittel kérsz, megkapod”. (Máté,21:22) 

E 
„A mennyország boltja” 

 

Börcsök Eszter rovata 
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KÉRDEZZ-FELELEK 

A SZEKTÁKRÓL 
 

Lélekvándorlás 

 

A feltámadásban hiszel vagy a lélekvándorlásban? 

 

Neked is szól a kinyilatkoztató Isten szelíd figyelmeztetése: „Ne higgyetek minden 

léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentıl származnak-e, mert sok hamis próféta 

rontott a világra” (1Jn 4,1). 

Meg akarod-e ırizni keresztény hitedet? Meg akarod-e tartani egységedet Jézus 

tanításával? 

Figyelj, vizsgálódj, és dönts! 

Miért terjed a lélekvándorlás tana? Az élet, a világ bizonytalansága miatt napjainkban igen 

sokan természetfeletti igazságokra, vallási élményekre vágynak. Érthetı, hogy az ember ebben is a 

könnyebb, az olcsóbb, s a neki tetszetısebb megoldásokat keresi. Így élednek fel ma álvallási 

mozgalmak, amelyek szellemi divattá válnak. Egyre többen vélekednek így valamiféle hamis 

békülékenység, hamis ökumenizmus jegyében: „neki is igaza van, neked is, meg nekem is…” 

Veszélyes igénytelenség ez, mert ha az ember nem veszi a fáradságot, hogy keresse és tisztelje az 

igazságot, könnyen olyanok befolyása alá kerülhet, akik kihasználják és érdeklıdésébıl anyagi 

hasznot húznak. 

1. Honnan jön? 

A keleti vallásoktól érkezik hozzánk, elsısorban a hinduizmus nagyarányú mai missziója 

nyomán. Ha jól odafigyelünk, látjuk, hogy a lélekvándorlást a New Age /Új Korszak/ névvel jelölt 

álvallási mozgalom terjeszti, amely a kereszténység kiszorításával távol-keleti alapokon próbál 

létrehozni valamiféle „egyetemes vallást”. 

Aki különféle jóga irányzatokhoz, divatos lelki technikák kurzusaihoz, a dianetikához, 

vagy a reiki álgyógyító mozgalmához, keleti küzdısportok, illetve természetgyógyászat 

tanfolyamaihoz csatlakozik, felfedezi, hogy ezek oktatói, képviselıi szinte mind ezt a tant hiszik 

vagy terjesztik. 
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2. Mit hirdet ez az elmélet? 

A lélekvándorlás tanítása röviden: az „örök egy”-bıl kiszakadó lélek arra kényszerül, hogy 

minduntalan új testet öltsön fel, hogy az újraszületések sorozata után megtisztulva 

visszaolvadhasson a világlélekbe /amelynek az egyes keleti vallások különféle neveket adnak/. 

3. A reinkarnáció-hit szerint 

1. Isten azonos a mindenséggel, személytelen világlélek, így tehát szeretni nem tud. 

2. Életünk és egyéniségünk csak egy hullám az óceán felszínén, s ha elcsitul a szél, a 

hullám beleolvad az egésznek a tükrébe. 

3. A test a lélek börtöne, mivel és a test alacsonyabb rendő nála, a léleknek ki kell 

szabadulnia belıle, mint ahogy valaki leveti a ruháját. 

4. Mivel az ember az újraszületések sorozata után beolvad a nagy egészbe, egyéni 

boldogságot sosem érhet el, valójában csak a szenvedései szőnnek meg. 

5. Személytelen törvény, vagyis a végzet /a karma/ irányít mindent, ezért valódi szabadság 

nem létezik. 

6. Mivel az ember a végzet játékszere, fölösleges igazságot keresni, legjobb, ha beletörıdik 

a világ menetébe, a rossz ellen nem érdemes küzdenie. 

7. Valójában nem tudjuk, mi a bőnünk, miért kell bőnhıdnünk és azt sem, kitıl 

remélhetünk irgalmat vagy segítséget - itt nincs örömhír: a végzetben sem igazság, sem szeretet, 

sem megértés nincs. 

8. Jézus csupán „megvilágosodott szellemek” /pl. Krisna, Buddha, régi guruk/ 

újraszületése. 

4. A kinyilatkoztatás szerint 

1. Isten más, mint a teremtett világ, mely tıle függ. Isten teremtı, szeretı és megszólítható 

SZEMÉLY. 

2. Személyiségünk megismételhetetlen, nem oldódik föl, nem folyik át más emberbe. 

3. Isten az embert a test és lélek egységében teremti, test és lélek ugyanazon egységben 

támad fel, ez ırzi meg az örök életben egyéniségünket. 

4. A feltámadásban reményeink és igaz vágyaink örökre megvalósulnak, az üdvösségre 

jutva átéljük a személyes boldogságot, a földi élet értékei nem tőnnek el, hanem beteljesülnek. 

5. Isten gondviselése kormányozza a világot, hív minket a jóra, parancsai segítenek 

eligazodni az életben, de sorsunk alakításában nagy szabadságot és önállóságot ad nekünk. 
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6. Végzet nem létezik, mindent Isten szeretı akarata irányít, ezért az ember keresheti és 

megtalálhatja az igazságot, Isten erejével képes szabadon a jót választani, van értelme küzdenie a 

rossz ellen. Ha Isten világos akaratát követi, jobbá teheti a világot. 

7. Az ember tudhatja, mi a jó és mi a bőn, azt is, hogy a bőnéért felelıs, de van örömhír: 

Isten segítségére siet, irgalmával megtisztítja és felemeli. Irántunk való szeretete oly nagy, hogy 

szabadulásunkért Egyszülött Fiát sem kímélte, hanem áldozatul adta, hogy „aki benne hisz, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen”. 

8. Jézus megtestesülésében maga a Fiúisten jön el az emberi életbe, húsvéti feltámadáskor 

pedig nem újraszületik, hanem megdicsıült testben megjelenik tanítványainak, majd visszatér az 

Atyához és többé nem születik újra a földön. Csak a világ végén, az utolsó ítéletre „jön el ismét 

úgy, amint szemetek láttára mennybe emelkedett”. /ApCsel 1,11b/ 

5. Keresztényként ezt imádkozom: 

„Hiszek a test feltámadásában.” 

Ellene mondok tehát a lélekvándorlás tanának, mert tudom, hogy két úrnak egyszerre nem 

lehet szolgálni. 

Áldalak téged, Istenem, mert Te szereted, amit alkottál: az anyagi világot is, melybıl 

testem épül. Hiszem, hogy ez nem börtöne lelkemnek, hanem vele szoros egységet alkot az 

egyetlen földi életem során. 

Vallom Krisztus megtestesülését, halálát és feltámadását. Köszönöm, Jézus, hogy Te 

örömmel magadra vetted testi életünket, osztoztál a sorsunkban. Hálát adok feltámadásod 

örömhíréért. Osztozni akarok életedben, hogy részem legyen feltámadásodban is. 

Hiszem, hogy testem-lelkem egységében én magam támadok fel, örök boldogságomat és 

teljes önmagamat így nyerem el országodban. 

 

6. A Szentírás így szól hozzánk: 

„Mint felhı tovaszáll, eltőnik a távolban, nem tér az vissza, kit az alvilág elnyelt. Házába 

nem mehet soha többé vissza és otthona nem látja soha viszont.” /Jób 8,9-10/ 

„A holtaknak soha többé nem lesz részük abban, ami a nap alatt végbemegy…” /Préd 9,6b/ 

„Akik jót tettek, feltámadnak az örö  boldogságra  akik gonoszat tettek, feltámadnak az 

örök kárhozatra.” /Jn 5,29/ 

A dúsgazdagról és a szegény Lázárról szóló példabeszédbıl világosan kiderül, hogy a halál 

utáni állapotból a földre nem térhet vissza senki: Lk 16,26. 
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„Még ma velem leszel a Paradicsomban” - mondja Jézus a jobb latornak, s ezzel teljes 

egészében tagadja e bőnös ember számára az újraszületés szükségességét /Lk 23,43/. 

„Az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen 

része” /Zsid 9 ,27/. 

„Ha Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a ti hiteteknek…” /1Kor 15,14/. 

„Hozzá hasonulok a halálban, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is.” /Fil 3,11/ 

 

Ha 

figyelmesen olvastad ismertetınket, 

megfontoltad, amit az egyház kezdettıl fogva így tanít neked, 

ha megvan benned az akarat hogy hőséges légy Isten szavához: akarata szerint gondolkozz 

és élj, ha szüntelenül kéred a Szentlélek segítségét, 

akkor  

belátod, hogy a lélekvándorlás hiedelme élesen ellene mond a józan észnek és keresztény 

hitednek, rájössz, hogy a kettıben egyszerre nem lehet hinni, 

megérted, hogy a reinkarnáció hiedelme - bár mintha új esélyt adna azoknak, akik tartanak 

attól, hogy elrontják életüket - valójában a reménytelenség felé vezeti az embert, elveszi kedvét 

attól, hogy a jobb, igazabb életért küzdjön a maga és mások számára, 

megújul és megerısödik barátságod az élı Krisztussal, az Isten Fiával, megtapasztalod, 

hogy közel van hozzád: szeret, megbocsát és bátorít, 

megtalálod életed célját: az igaz és boldog élet útját, 

ha ezen az úton jársz, biztos lehetsz abban, hogy Isten megıriz a halál után és 

feltámadásodban örökre boldoggá tesz. 

 

(Kiadja a Logosz Munkacsoport egyházi jóváhagyással.) 

(Összeállította: Ábrahám Judit) 

 

 

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.    
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A BEAVATÁSI SZENTSÉGEK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI: 
 
 

Keresztelés (nem iskolaköteles korú gyermekek számára):  
 
- mindkét szülınek kérnie kell a keresztelést, vagy ha csak az egyik kéri, a másiknak 

kifejezett módon jóvá kell hagynia a keresztség kérelmét; 
- a szülık házasságának egyházilag rendezettnek kell lennie (amennyiben nincs kánonjogi 

akadálya, mint pl. ha az egyik szülınek volt már érvényes egyházi kötése és most második polgári 
házasságban él, ezáltal a szülık jelenlegi együttélése egyházilag nem rendezhetı – ilyen esetben az 
egyházi rendezettség nem feltétel); 

- a keresztszülı 16. életévét betöltött megkeresztelt személy legyen; ha más plébánia 
területén lakik, onnan engedélyt kell hoznia, hogy keresztszülı lehessen – mindenki más csak 
különleges keresztelési tanú lehet a szertartásban, akinek nevét az anyakönyvben fel lehet tőntetni, 
keresztszülıre azonban mindenképp szükség van; 

 
Elsıáldozás: 
 
- leghamarabb általános iskola 3. évfolyamának végén járulhat valaki elıször az 

Eucharisztiához (Oltáriszentséghez); 
- az Eucharisztiában (Oltáriszentségben) részesülni kívánó gyermeknek megkereszteltnek 

kell lennie; 
- két tanév során folyamatos hitoktatásban kell részesülnie közvetlen az elsıáldozás elıtt, 

amit a hittanos bizonyítványban a hitoktató által lezárt és megfelelı eredménnyel minısített 
tanévvel kell igazolni; 

- a két tanév folyamatos hitoktatás mellett rendszeresen járnia kell vasárnap és ünnepnap 
szentmisére, amit miseigazolvánnyal kell igazolnia; 

 
Bérmálás: 
 
- leghamarabb általános iskola 8. évfolyamának végén részesülhet valaki a bérmálás 

szentségében; 
- a bérmálás szentségében részesülni kívánó fiatalnak megkereszteltnek kell lennie 

(elsıáldozás igazolása nem feltétel, az együtt lehetséges a bérmálással); 
- két év során folyamatos hitoktatásban kell részesülnie közvetlen a bérmálás elıtt (vagyis 7. 

és 8. osztályban), amit a hittanos bizonyítványban a hittanár által lezárt és megfelelı eredménnyel 
minısített tanévvel kell igazolni; 

- a két tanév folyamatos hitoktatás mellett rendszeresen járnia kell vasárnap és ünnepnap 
szentmisére, amit miseigazolvánnyal kell igazolnia; 

- a bérmálást kérı fiatalnak a hitoktatás mellett egy ún. ’gyakorlati kurzuson’ is részt kell 
vennie a bérmálást megelızı tanév alatt, ahol a hitoktatókból álló egyházközségi munkacsoport 
vezetésével a bérmálásra való közvetlen felkészülés során számot kell adnia érettségérıl, karitatív 
érzékenységérıl, a liturgiában való aktív, tanúságtévı szerepvállalásáról (pl. ministrálás, 
felolvasás), önkéntes munkákba való bekapcsolódásáról, valamint a közösségi életben és 
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egyházközségi programok szervezésében való közremőködésérıl, stb. A bérmálás elıtt az 
egyházközségi képviselıtestület hivatott dönteni arról, hogy a jelölt megfelelt-e a gyakorlati 
követelményeknek; 

- a bérmálást kérı fiatalnak a bérmálás elıtt vizsgát kell tennie a Szentírásból és a Katolikus 
Egyház Katekizmusából, megadott tételsor alapján; 

 
Megjegyzés: a 2009 tavaszán esedékes röszkei bérmáláshoz a most 8. osztályba lépı fiatalok 

akkor is bérmálásra engedhetık, ha csak ezt a tanévet tudják igazolni (vagyis a 7. osztályból 
valamiért kimaradtak, ill. tanévüket a tanár nem zárta le, de szeretnének bérmálkozni), emellett 
viszont részt vesznek az elıírt ’gyakorlati kurzuson’, rendszeresen járnak szentmisére (amit 
miseigazolvánnyal tudnak igazolni) és leteszik a bérmálás elıtti vizsgát; 

- azok az általános iskolát már végzett fiatalok, akik még 18. életévüket nem töltötték be, és 
az általános iskolai hitoktatás alatt nem vettek részt 7. vagy 8. osztályos hitoktatásban, egy 
tömörített elméleti oktatásban kell, hogy részesüljenek, s csak ennek igazolásával engedhetık 
bérmáláshoz – továbbá rájuk nézve is kötelezı, hogy részt vegyenek az elıírt ’gyakorlati 
kurzuson’, rendszeresen járjanak szentmisére (amit miseigazolvánnyal kell igazolniuk) és letegyék 
a bérmálás elıtti vizsgát; 

- azok a felnıttek, akik már betöltötték 18. életévüket, de még nincsenek megkeresztelve, ill. 
nem voltak elsıáldozók vagy bérmálkozók, de szeretnének ezekben a szentségekben részesülni, a 
felnıtt hitoktatási kurzusba kapcsolódnak be; az ı esetükben a ’gyakorlati kurzus’ és a szentmisék 
látogatásának igazolása nem feltétel; 

 
MINDEN EGYÉB, KÜLÖNLEGES ESETBEN A PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ ILLETÉKES A SZENTSÉGEKET 

KÉRİK ÜGYÉBEN DÖNTENI! 
 
 

HITOKTATÁS: 
 
a tanév-rendszerő hitoktatás részei: 
 
óvodás foglalkozás közép- és nagycsoportosok részére a plébánián 
általános iskolai hittanoktatás a röszkei Általános Iskolában (az iskolai órarendhez csatolt 

órákban) 
középiskolás-hittan (tömbösített órákban havonta egyszer, bérmálkozás elıtt álló 

középiskolások számára, akik nem vettek részt az általános iskola 7. és 8. osztályos hitoktatásában, 
ill. bármely középiskolás korú érdeklıdı részére) 

felnıtt hittan a plébánián (szentségekre készülıknek, ill. bármely felnıtt korú érdeklıdı 
részére) 

Az óraidıpontokat késıbb hirdetjük meg! 
 
Megjegyzés: mivel a bérmálás elıtt (amennyiben valaki még nem töltötte be a 18. életévét) a 

gyerek/fiatal hitbeli fejlıdésének biztosítása a szülıket ill. a keresztszülıket illeti (a kereszteléskor 
tett ígéretüknek megfelelıen), ezért 18 év alatt (ha az illetı még nincs megbérmálva) a 
hitoktatásban való részvételhez minden esetben szülıi engedély kell! 
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„Nyári receptek IV.” 
 

Padlizsánkrém: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elkészítés: 

Egy közepes padlizsánhoz végy két nagy vöröshagymát, három közepes paradicsomot, 
három gerezd fokhagymát és 0,5 dl olajat. A felkockázott vöröshagymát fonnyaszd meg a 
felhevített olajon, majd add hozzá a megtisztított és kis kockákra vágott padlizsánt, sózd, borsozd, 
törd bele a fokhagymát, majd fedı alatt lassú tőzön - olykor megkeverve - párold, míg a padlizsán 
meg nem puhul. Ha már a leve is elpárolgott, add hozzá a meghámozott és felkarikázott 
paradicsomot, s kevergetve, fedı nélkül süsd még néhány percig. Kapcsold ki alatta a tüzet, 
passzírozd pépesre a krémet, majd hagyd kihőlni. (Zárt edényben, hőtıszekrényben napokig 
eltartható.) 

 
Szilvás lepény 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
A cukrot habosra kikeverjük a vajjal, egyenként hozzáadjuk a tojások sárgáját, majd 

felváltva apránként a lisztet és a kemény habbá felvert tojás fehérjét, végül a vaníliás cukrot és a 
rumot. A tésztát kivajazott, kilisztezett tepsibe öntjük, tetejét dúsan megrakjuk a megmosott, 
lecsurgatott, kimagozott, félbevágott szilvával. Elımelegített sütıben, közepes tőznél aranysárgára 
sütjük. Ha kihőlt, kockaformára vágjuk, tetejét meghintjük fahéjas porcukorral. 

 (Összeállította: Szőcs Judit) 

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  
� vöröshagyma, 
� paradicsom, 
� fokhagyma, 
� 0,5 dl olaj, 
� padlizsán 

Hozzávalók:  

� 5 tojás  
� 20 dkg porcukor  
� 20 dkg vaj vagy margarin  
� 20 dkg liszt  
� 0,5 dl rum  
� 1 csomag vaníliás cukor  
� 50 dkg szilva  
� fahéjas porcukor (a 

szóráshoz)  

Jó étvágyat! 
 



Csodatévı  2008. szeptember 
 

� 
              16               

 

 
 

Szeptember 30. VILÁGOSÍTÓ SZENT GERGELY püspökVILÁGOSÍTÓ SZENT GERGELY püspökVILÁGOSÍTÓ SZENT GERGELY püspökVILÁGOSÍTÓ SZENT GERGELY püspök    
 

Örményország, 260 körül. +330 körül 

Örményország, amely a Kr. e. 6. századtól Armenia néven volt ismert az ókori 

világban, nagyon korán találkozott a kereszténységgel. A hagyomány szerint Abgár király 

levelet váltott magával az Úr Jézussal, és meghívta, hogy jöjjön el hozzá, ı megosztja vele 

országát. Jézus erre azt válaszolta, hogy ı nem, de egy apostola majd elmegy. Pünkösd 

után Szent Tádé és Szent Bertalan lett az örmények apostola. E legenda mögött történeti 

mag rejlik, mert a 2--3. században már tekintélyes számú keresztény élt az országban, s a 3. 

században több üldözés is volt ellenük. 

Az egész országot megtérítı apostolnak mégis Világosító Szent Gergely püspököt 

tartják, nevét is innen kapta: ı világosította meg az élet világosságával, az Evangéliummal 

az örmény népet. Legendás elemeket is tartalmazó életrajzát az 5. században írták. 

Atyja Anak pártus fejedelem volt, akit Artasir perzsa király azzal küldött 

Örményországba, hogy orvul gyilkolja meg Koszrov királyt. Anak át is települt 

Örményországba, családostól már hosszabb ideje itt élt, amikor végrehajtotta a 

merényletet. İt magát azonban elfogták, és a haldokló király megparancsolta, hogy irtsák 

ki Anak egész családját, vele együtt. Meg is történt, a kisgyermek Gergelyt azonban egy 

keresztény dajka megmentette és Cézáreába menekült vele. Itt kereszténynek nevelték, és 

egész fiatalon feleségül vett egy Julitta nevő keresztény leányt. Két fiúk született: 

Arisztakesz és Vártán. Valószínő, hogy Gergelyt még Cézáreában pappá szentelték. 

Közben a meggyilkolt Koszrov király fia, Tiridat, aki a római császárhoz menekült, 

visszatért. Részt vett Galerius gyıztes hadjáratában 297-ben a perzsák ellen, s ezután 

Diocletianus katonaságot adott melléje, hogy foglalja vissza ısei trónját. Tiridat 

diadalmenettel tért vissza országába, és Gergely csatlakozott hozzá, még mielıtt átlépte 

volna az ország határát. Az elsı városban, Erzinkanban Tiridat vallási ünnepet rendezett: a 

városban tisztelt Anahita istennınek mutatott be hálaáldozatot, s ezt kíséretétıl is elvárta. 

Gergely megtagadta, ezért megkínozták, majd egy hírhedt föld alatti börtönbe vetették, 

ahol életrajzírója szerint 15 éven át (298-- 313) raboskodott a legelvetemültebb 

gonosztevık között. Tiridat trónfoglalása után üldözı rendeletet adott ki a keresztények 

ellen. 

Szodzomenosz (+425 után) történetíró szerint Tiridat és országa megtérése egy 

csoda következménye volt. Tiridat ugyanis feleségül akarta venni Szent Ripszimát, aki a 

római birodalomból menekült Örményországba a keresztényüldözés elıl. Mivel nem 

Kalendárium 
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hajlott a szavára, kivégeztette, s utána megırült: éjszakánként farkasüvöltéssel bolyongott a 

palotában. Miután minden orvos kudarcot vallott gyógyítási kísérletével, a király nıvére 

álmában kinyilatkoztatást kapott, hogy egyvalaki tudja meggyógyítani a királyt: Gergely. 

Azonnal kihozták a börtönbıl, és valóban meggyógyította Tiridatot. Mindjárt hirdetni is 

kezdte neki és egész udvarának Krisztust, akinek erejével meg tudta gyógyítani. 

Tiridat meg is tért, és olyan buzgó hívı lett, hogy elrendelte: az egész ország legyen 

kereszténnyé. A pogány kultuszt beszüntette, és felhatalmazta Gergelyt, hogy a 

szentélyeket templommá alakítsa át. Gergely a szentélyeket megtisztította, keresztet állított 

bennük, de úgy gondolta, hogy a keresztséget és a templomszenteléseket mégis püspöknek 

kellene elvégeznie, püspök pedig nem volt az országban. 

Tiridat és fejedelmei úgy látták, leghelyesebb lesz, ha Gergely lesz az elsı és fı 

püspök Örményországban. Ezért elküldték a kappadókiai Cézáreába, hogy szenteljék 

püspökké. Cézárea püspöke, Leontius zsinatot hívott össze, és 314-ben fel is szentelték 

Gergelyt, akit 13 fejedelem és nagy sereg kísért el útjára. Gergely mint püspök a 

pogányság fellegvárát, Asztiszat városát kapta székhelyül, de a városlakók fegyverrel 

fogadták. A kíséretében lévı hercegek azonban katonáikkal elfoglalták a várost, és Gergely 

a magával hozott Keresztelı Szent János-ereklyét elhelyezve egy kápolnában, elfoglalta 

székét. Mint fıpüspök, katholikosz hozzáfogott az egyházszervezéshez: 12 püspökséget és 

számos plébániát alapított. Gondoskodott a klérus képzésérıl, de ekkor még szír és görög 

nyelvet használtak, mivel az örmény ábécét csak száz évvel késıbb Szent Meszrop 

alakította ki. 

Gergely két fia eddig Cézáreában élt. Tiridat király most hazarendelte mindkettıt. 

Arisztakesz remeteként élt, s csak nehezen engedelmeskedett. Hazatérve püspökké 

szentelték és Gergely segédpüspöke lett, a niceai zsinaton is részt vett. Amikor Tiridat 

Rómába utazott Nagy Konstantin császárhoz, Gergely elkísérte, majd visszavonult és 

Arisztakesznek adta át a püspöki hivatalt. Mivel hamarosan meghalt, a másik fiú, Vartan 

lett Gergely utóda. Mindkettıt szentként tisztelik az örmény egyházban. 

Gergely teljes magányban halt meg, és Throdanban temették el. Ereklyéinek 

megtalálása mellett ünneplik megkínzásának, bebörtönzésének és kiszabadulásának 

emlékét is. Az örmény egyház az 5. század elején perzsa fennhatóság alá került, s ennek 

következtében a 6. század elején monofizita lett. Ekkor vette fel Világosító Szent 

Gergelyrıl a gregoriánus egyház nevet. 1198-ban egyesültek a római egyházzal, de ez az 

unió csak 1375-ig tartott, amikor a törökök újra elszakították ıket. Ma uniós és monofizita 

örmény egyházak élnek, s mindegyik katholikosza azzal bizonyítja jogos hivatalviselését, 

hogy ırzik Szent Gergely karereklyéjét. A levélváltást szír eredetibıl beleszıtte 

Egyháztörténetébe Euszebiosz. 
 (Összeállította: Kiss Gábor) 
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SOSSOSSOSSOS    

(Anekdóta) 
  

Egy hajó SOS jelzést vett, amint a Csendes-óceánon navigált. Odamentek, és egy 
vitorlást találtak, az adta a vészjeleket. Amikor a fedélzetre vették a férfit, töprengeni kezdett, 
hogy csak szerszámokat, vizet, meg élelmet kérjen-e? A hajó parancsnoka ekkor elmondott 
egy anekdotát:  

 
 
- Egyszer nagy árvíz volt valahol. Egy ház földszintjét elöntötte a víz. Odament egy 

evezõs csónak, és felajánlotta a segítségét.  
- Nem, köszönöm, a Jóisten vigyáz rám, majd csökken az ár - mondta a bajbajutott. De a 

víz nõtt. A férfi felmászott a tetıre. Egy motorcsónakos segítséget kínált.  

- Nem, köszönöm -, mondta az emberünk - bízom az isteni gondviselésben, hogy 
lehúzódik az ár. De a víz tovább nõtt. A férfi felmászott a kéményre. Egy helikopter megjelent, 
és felajánlotta, hogy elviszi.  

- Bízom a Jóistenben, elvonul az ár -, mondta. A víz újra nõtt, és az emberünk megfulladt. 
A mennybe érve felelõsségre vonta a Jóistent.  

- Hát hiába bíztam benned?  
- De jóember, én küldtem érted egy csónakot, egy motorcsónakot, végül egy helikoptert. 

Mit tehettem volna még?  

 

 

A vitorlázó elgondolkodott, és a hajón maradt. 
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Q 
Kovács és Szabó a két régi barát találkozik az utcán. Idıközben Sza¬bó 

hajléktalanná vált, és csak az egyik lábán van cipı, az is meglehetısen szakadt, elnyőtt.  
– Szabó! – kiált fel Kovács –, összecsapva a két kezét. Hát így kell látnom téged? 

Elvesztetted az egyik cipıdet? 
– Ellenkezıleg – feleli a barát. 
– Találtam egyet. 
 

Q 
Arisztid megszáll egy vidéki szállodában, és lefekvés elıtt vekkert kér a 

szobaasszonytól. 
– Nálunk nincs szükség vekkerre – mondja a szobaasszony. Van egy 

kakasunk, az majd fel fogja ébreszteni uraságodat. 
– Jól van – feleli Arisztid. Állítsa be fél hétre, kérem. 

 

Q 
A pap meglátogat egy tehetıs családot. A háziasszony kedvesen fogadja: 
– Nagyon örülünk atyám, hogy meglátogatta szerény hajlékunkat. Foglaljon 

helyet, mindjárt fızök egy kávét. 
Miközben az asszony a konyhában foglalatoskodott, a kis Pisti kíváncsian 

megkérdezi a papot: 

– Tisztelendı bácsi, hogy jött el hozzánk? 
– Autóbusszal. De miért kérded? 
– Mert az anyukám azt mondta: Ezt is az ördög hozta ide. 
 

Q 
Két Jehova tanúja áll a hegyi út szélén, kezükben egy hatalmas 

transzparens:  
„Közel a vég! Fordulj meg, mielőtt még nem késő!”  
Arra megy egy autós, lehúzza az ablakot és kiüvölt:  
– Hülye szentfazekak, máshol térítsetek!  
Majd gázt ad. Pár perc múlva nagy fékcsikorgás, és hatalmas csattanás 

hallatszik. Az egyik Jehova tanú odafordul a társához:  
– Testvérem, a „Sziklaomlás az úton” tábla nem lenne célravezetőbb? 
 

Q 
A rendôrségi helikopteren az egyik rendôr felfelé mutat, és 

megkérdezi a társától: 
– Te, mi az itt felettünk? 
– Biztosan a ventillátor. 
– Mibôl gondolod? 
– Mert amióta nem forog, a pilóta nagyon izzad. 

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

Elızı rejtvényünkre helyes megfejtést küldött: 

Papp Istvánné 

Az augusztusi rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Mert mindenki a maga terhét fogja hordozni!” 

 

Úgy tekintsen 
ránk minden 
ember, mint 
Krisztus 
szolgáira (1 Kor 
4,1) 

CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

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

Lektorálta: Liszkai Tamás plébániai kormányzó 
E-mail: csodatevo@citromail.hu 

 

Rej t vRe j t vRe j t vRe j t v é n y ! ! !é n y ! ! !é n y ! ! !é n y ! ! !    
 

Valamennyi számot egy betővel kell helyettesíteni. A 
számok betőkké alakulásában az ábra alatti 
meghatározások segítenek. A fekete kockák a szóközöket 
jelentik. Végül folyamatosan összeolvasva a Korintusi 
levélbıl találhatnak itt egy idézetet.  

1. Ide 5-13-27-26 
 
2. Alakít, formáz 17-18-
19-31-45-36 
 
3. Kedvenc, kitüntetett 
16-11-2-3-21-43-37 
 
4. Kibocsát, áraszt 10-1-
44-14-47-42-41 
 
5. Egyenget 35-7-28-29-9 
 
6. Arcfestés 40-24-34-30-
32 
 
7. Prém 25-38-8-20-48 
 
8. Kívül 6-46-12-15 
 
9. Gyıztes 22-3-23-33-4-
5-39 
 


