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Lisieux-i Szent Teréz
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Szent Évald
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Szent Aurél

Marinkov András és a család élı tagjai
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Évközi 30. vasárnap
Szent Armand

Szent Alfonz
Szent Wolfgang
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MÁRTONT EGYEDÜL TALÁLTAM
Nem könnyő szeretni. És ha szeretetünkkel oly gyakran kudarcot vallunk vajon
annak oka nem a mi tévedésünkben vagy a hibánkban keresendı-e?… vajon nem a két
egymásba ütközı önzés az oka, amelyrıl Maxence der Meersch írt a „Testestıl
lelkestıl” címő könyvében? Valóban átléptük-e midig az egoizmus magas
kıkerítését???
Mert, ha igazi szeretet mélységes boldogság forrása, annak az árát nagyon
sokszor sok szenvedéssel kell megfizetnünk…
*
„Az ember ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik s a kettı
testben egy lesz. Úgy, hogy már nem ketten vannak, hanem csak egy test.” (MK 10,7-9)
„Kövessétek tehát Isten példáját, mint kedves gyermekei. Éljetek szeretetben,
amint Krisztus is szeretett minket és jóillatú áldozati adományként ajánlotta fel magát
értünk Istennek… Így szeresse a férj is feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti,
önmagát szereti. Hiszen saját testét senki sem győlöli, hanem táplálja és gondozza,
akárcsak Krisztus az Egyházat. Tagjai vagyunk ugyanis Testének (húsából és
csontjaiból). Ezért hagyja el az ember atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és a
kettı testben egy lesz. Nagy ez a titok, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.
Szeresse tehát mindegyiktek feleségét, akárcsak önmagát; az asszony meg tisztelje
férjét.” (Ef 5,1-2 és 28-33)
*
Délre járt az idı, mikor az ajtón kopogtam.
Mártont egyedül találtam s még az ágyban, amely számára hirtelen túl nagy
lett.
Elhagyta a felesége már jó néhány napja.
Megsajdult a szívem, e levert férfi láttán s e félig üres házban.
Hiányzott valami.
A szeretet hiányzott.
Nem volt virág a terebélyes kandalló felett, hiányzott a rúzs és a púderos doboz
a fürdıszobában, a csipketerítı a kerek kis asztalon s a székek békés, szép családi
rendje.
Piszkos, győrött volt a lepedıje, akárcsak egy meglett, vén anyóka képe;
a hamutartó tele volt,
cipık hevertek szanaszét a padlón,
megoldott csomagok, mindenütt rendetlenség,
portörlı pihent a karosszék hátán s az ablak zsaluit nem tárta ki senki.
Szomorú, sötét és rossz szagú volt minden.
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Megsajdult a szívem.
Úgy éreztem, Uram, hogy valami szétszakadt, s megbillent.
Hibásan forogtak a gép kerekei,
a megtört tagú ember kínos járásával.
És arra gondoltam, hogy amit elıre láttál vagy terveztél, az jó, bizonyára,
és, hogy a terveden kívül szépség és rend nem lehetséges; nem lehet szerelem,
és nem lehet öröm.
*
Ma este, jó Uram,
Mártonért könyörgök.
Mártonért – érte…
Meg a másikért.
És a másik asszonyáért.
A gyermekekért,
A küzdı családokért,
A fecsegı szomszédokért,
Az ítéletet mondó, kevély kollégákért.
S bocsánatot kérek
Minden szakításért,
Minden vérzı sebért.
Kiontott véredért, misztikus testednek égı sebeiért.
Magamért is. Hozzád szól szavam, Uram, s minden barátomért kérlek:
Taníts meg bennünket a szent szeretetre!…
*
nem könnyő, nem könnyő szeretni, fiam.
Sokszor úgy vélitek, hogy immár szerettek, de csak önmagatokat szeretitek, - s
mindent elhibáztok, mindent összetörtök.
Mit jelen: szeretni?… Egymásra találni. De hogy egymás kezét meg is
találjátok, ki kell vetkıznötök büszke magatokból és elindulni a másik felé.
Mit jelent: szeretni?… Midig kiegyezni. De ehhez feledni kell a magatok ügyét;
eltőnni, meghalni a másik fél elıtt.
Szeretni, jó fiam, néha fájdalmas is…
Mert, - figyelj a szómra! – az ısi vétek óta is szeretni, fiam, ez: a Kereszten
meghalni – és mindig a másikért!…
(Szerkesztette: Ábrahám Judit)

(Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl)
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Imádság a Magyarok Nagyasszonyához
Emlékezzél meg, Istennek dicsôséges Anyja, Magyarok
Nagyasszonya, Szentséges Szûz Mária, emlékezzél meg örökségedrôl,
melyet elsô királyunk és apostolunk, szent István neked felajánlott,
végrendeletében neked adott. Tekints kegyes arccal országodra, és
dicsô érdemeid által légy közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál.
Hozzád kiáltottak atyáink, és minden ínségükbôl kiszabadultak, mert
szemed folyvást vigyázott örökségedre. Azért ebben a reménységben
oltalmad alá futunk mi, kik gyermekeidnek nevezzük magunkat, s
alázatosan kitárjuk elôtted könyörgésünket: Oltalmazd és védjed
hatalmas pártfogásoddal minden lelki és testi gonosz ellen
HAZÁNKAT. Nyerj esedezésed által az ANYASZENTEGYHÁZNAK
nálunk és minden földön felmagasztalást. Fôpapjainknak és az egész
PAPSÁGNAK isteni segítséget, NEKÜNK pedig tanulékony,
engedelmes szívet, mely bôvelkedjék a hit cselekedeteiben és
gyümölcseiben. Könyörgünk, asszonyunk, ORSZÁGUNK VEZETÔIÉRT,
hogy a Szentlélektôl megvilágosítva védjék meg az igazat, büntessék a
gonoszt, az árváknak, özvegyeknek, ártatlanoknak igaz lelkiismerettel
igazságot szolgáltassanak, s a közjó elômozdításán, ôszintén
fáradozzanak. Könyörgünk egész NÉPÜNKÉRT, tartsd össze
örökségednek polgárait, kiket védelmed alá vettél, esdj a fiataloknak
tisztaságot, a házasfeleknek jámborságot, a bûnbánóknak bocsánatot,
az igazaknak állhatatosságot, az özvegyeknek és árváknak
gyámolítást, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást,
a megholtaknak örök nyugodalmat. Ne vesd meg esdeklô
gyermekeidet, s bár annyiszor elhagytunk téged, óvj meg minket,
hiszen te nem szûntél meg anyánk lenni. Légy szószólónk szent
Fiadnál, hogy akarata szerint intézzük életünket, s hogy közbenjárása
által megsegítve, a jelen élet után az örökké tartó boldogságba
jussunk. Ámen.
(Esterházy Pál nádor imádsága)
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Egyházközségi hírek:
Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a következı
telefonszámokon lehet elérni:

06-30-289-5397, 273-260.
kedd-szombat: 18.

Miserend:

vasárnap: 9.

00

00

és 18.00

A plé bánia ügyfél fogadási rendje:
Keddtıl — péntekig:

900 – 1200 –ig.

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

www.plebaniahivatal.roszkenet.hu

Október hónapban a hagyományoknak megfelelıen minden nap rózsafüzér
imádságot végzünk a templomban. Az imádságok idıpontjai a következık:
Hétfıtıl – szombatig
17.30
Vasárnap
8.30
Október 12-én, vasárnap a 9 órakor kezdıdı szentmise keretében
köszöntjük és áldjuk meg a röszkei templomban házasságot kötött jubiláns
párokat.
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön, a Mővelıdési Ház elıtti parkban 17
órai kezdettel szabadtéri szentmisét mutatunk be az 1956-os forradalom és
szabadságharc áldozatainak emlékére.
November 2.-tól az ıszi-téli miserendnek megfelelıen az esti
szentmisék 17 órakor kezdıdnek.
Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a mise- és szertartásrend az
alábbiak szerint alakul egyházközségünkben:
November 1. szombat MINDENSZENTEK ÜNNEPE
9 óra – ünnepi szentmise a templomban
14 óra – szentmise elhunyt szeretteinkért a temetıben
18 óra – gyertyafényes csendes szentmise a templomban, utána
szentségimádás
November 2. vasárnap HALOTTAK NAPJA
9 óra – szentmise a templomban
17 óra – szentmise a templomban
Óvodások számára hittanos foglalkozásokat csütörtökönként 16.30-tól
17-ig tartunk a plébániaudvaron található hittanteremben!
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A 2009 tavaszán esedékes röszkei bérmálkozásra való jelentkezés
határidejét meghosszabbítottuk október 23-ig! A jelentkezıket elsı alkalommal
október 24-én, pénteken 19 órára várjuk megbeszélésre a plébániaudvaron
található hittanterembe, ahol a bérmálkozásra való felkészülés elsı szakaszát
egyeztetjük. A röszkei bérmálkozásra jelentkezık 2008. november 1-jén,
Mindenszentek ünnepén, a 9 órakor kezdıdı szentmise keretében részesülnek a
Felnıttek

Katekumenátusának

elıírt

rendje

szerint

a

„Befogadás”

szertartásában, mely bemutatkozásukat is jelenti egyúttal a helyi egyházi
közösség elıtt. Figyelem! A „Befogadás” mint a felkészülési idıszak hivatalos
elkezdése mindenképp szükséges ahhoz, hogy valaki tavasszal bérmálkozó
lehessen! Ennek hiányában csak három év múlva lehet Röszkén bérmálkozó valaki.
Középiskolások

a

plébániahivatalban

vagy

Kiss

Gábor

tanár

úrnál

jelentkezhetnek, személyesen.
A felnıtt hittan elsı idıpontja: október 9., csütörtök 18.45 óra.
Helyszín: plébánia.
Október második hetétıl minden csütörtökön a szentmise keretében
katekézist tartunk az egyház szentjeinek életébıl.
A

Szent

István

Társulat

újra

megjelenteti

az

egykötetes

zsolozsmáskönyvet a világi hívek használatára. Ebbıl az alkalomból egy kötet ára
postai megrendelés esetén 4600 Ft helyett 2760 Ft. Aki szeretne rendelni
belıle, kérjük, jelezze a sekrestyében.
A Páduai Szent Antal Fejlesztési Terv keretében tovább folytatjuk
győjtésünket a szentély hiányzó festményeinek kivitelezési költségeire, valamint
a templomtetı sérült részének cseréjére. A két beruházás összköltsége közel
1500000 Ft. Adományaikat és segítségüket az egész egyházközség nevében
kérjük a templomban található perselybe vagy a plébániára!

Tabu Café
„ÉRETLENEK”

– filmvetítések, beszélgetések, kötetlen viták a

modern fiatalok érettségének/ éretlenségének következményeirıl péntek
esténként
esténként 19 órától a TABU

CAFÉban (plébániaudvar - Felszabadulás u.

89.)
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Ima a házasságért
Atyám, Jézus Nevében jövök Eléd imádságban. Meg van írva: a Te szerelmed kitöltetett a
mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. (Róma5,5.)
Mivel a Te szereteted bennünk van, elismerjük, hogy ez a szeretet uralkodik mindenek
felett.
Hisszük, hogy ez a szeretet teljesen
áthatja a házasságunkat, és egybeköt minket
az igazságban, tökéletessé tesz minket
minden

jó

cselekedetre,

hogy

a

Te

akaratodat cselekedjük, azt munkálván
bennünk, ami a Te örömödre van.
(Kol.3,14. 1,10. Fil.2,13.)
Házasságunkat hatalmas kincsként
ırizzük a Te szeretetedben. A Te Szellemed
által

egybeköttettünk

szeretet

által,

harmóniában élünk, ugyanazon indulattal, alázatosan egymást különbnek tartva magunknál.
(Fil.2,2-3.) Atyám, hisszük és kimondjuk, hogy egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megbocsátók
és türelmesek vagyunk. Minden lépésünkben a békességet keressük, ezáltal nyugalomban és
biztonságban élünk. Mivel szeretetben és békességben van a szívünk, nincs akadálya imáinknak,
hogy eljussanak Eléd. Imádságaink nem hiúsulnak meg, mert Isten kegyelmének örököstársai
vagyunk. (Ef.4,32. 1Pét.3,7.)
Házasságunkban az igazság mőve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és
biztonság mindörökké. Házasságunk teljes a szellem drága gyümölcseivel. (Ésa.32,17.) És az
Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, megırzi szíveinket és gondolatainkat
egymásban a Krisztus Jézusban. (Fil.4,7.)
A mi házasságunk napról-napra erısödik az egység kötelékével, mert azt a Te Igédre
alapoztuk, és a Te szeretetedben vert mélyen gyökeret. (Ef.3,18.) Mennyei Atyám, köszönjük,
hogy gondod van a Te Igédre, hogy beteljesítsd azt. (Jer.1,12.)
Megvalljuk, hogy mi egymás mellett állunk, kitartunk egymás mellett, és imában
támogatjuk egymást. Csak olyan dolgokat mondunk egymásról, ami megerısít minket. Nem
ítélkezünk egymás felett, nem bíráljuk egymást, de folyamatosan közbenjárunk egymásért
imádságban, és áldást kérünk és mondunk egymásra, és hálát adunk Neked Mennyei Atyám
egymásért a Krisztusban, Jézus mindenható nevében. (Mát.7,1. 1Tim.2,1.) Ámen.
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Börcsök Eszter rovata

Elgondolkodtató!!!

„A kalitka”
George Thomas pap volt New Angland-nak egy kis városkájában. Húsvét reggelén, amikor
zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt
magával, és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepıdve nézte, és kíváncsian várta,
mi fog itt történi. A tiszteletes elkezdte a prédikációt:
"Amikor tegnap végigmentem a Fı utcán. Szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezébe
lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtıl és
félelemtıl. Megállítottam a fiút, és megkérdeztem:
– Na mit viszel magaddal?
– Csak ezt a három vacak madarat - felelte.
– Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdezısködtem.
– Hazaviszem ıket és szórakozom velük - felelte. Feldühítem ıket, kihúzom a tollaikat,
egymás közötti viadalra uszítom ıket. Élvezni fogom.
– De elıbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?
– Ó, van otthon két macskám - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem ıket
velük.
– Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:
– Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
– Nem kellenek magának azok a madarak. Hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak.
Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.
– Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz
dollár. Kivettem a zsebembıl a tíz dollárt, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre,
és egy pillanat alatt eltőnt. Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott
letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.
Miután Thomas lelkész elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett:
"Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. Sátán épp az édenbıl jött, és büszkén
dicsekedett:
– Az egész emberiséget a kezem közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik, olyan
csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek!
– Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus.
– Szórakozni fogok velük. Megtanítom ıket, hogyan házasodjanak és hogyan váljanak el
egymástól; feldühítem ıket, meg arra is megtanítom, hogyan győlöljék és kínozzák egymást;
hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel, és
öljék egymást. Nagyon fogom élvezni - mondta a Sátán.
– Mit csinálsz majd velük, ha eleged lesz a játékból?
– Megölöm ıket. - felelte Sátán.
– Mennyit kérsz értük? - érdeklıdött tovább Jézus.
– Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire. Megveszed ıket, ık pedig
csak győlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ık neked!
– Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus.
Sátán végignézett Jézuson, és megvetı gúnnyal mondta: - A véredet, az összes könnyed, és
az egész életedet.
Jézus így szólt: - Megegyeztünk. - aztán kifizette az árat."
Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát, és lement a szószékrıl.
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Juci ünnepi receptjei
Ananászos sütemény:
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•

20 dkg vaj
4 tojás
30 dkg cukor
20 dkg liszt
Ananászkonzerv
2 evıkanál rum
a sütéshez kevés vaj

Elkészítés:
Kislángon felolvasztjuk a vajat, majd hőlni hagyjuk. A tojásokból és 20 dkg cukorból
elektromos habverıvel habot keverünk, majd hozzáadjuk a lisztet és a vajat. Addig keverjük, amíg
sima tésztát kapunk. A maradék cukorból fél deci vízzel világos karamellt készítünk, felforraljuk,
majd beleöntjük a kivajazott tortaformába. Lecsöpögtetjük az ananászkarikákat, és a tortaformába,
a karamellre szorosan egymás mellé lerakjuk. Ráöntjük a tésztát, és forró sütıben kb. 45 percig
sütjük. Tőpróbával ellenırizzük, hogy elkészült-e. Amíg sül a tészta, az ananász levét
összekeverjük a rummal, és a kész, kisült tészta mellé csészében tálaljuk.

Narancsos sertéssült
Hozzávalók:
 80 dkg kicsontozott
sertéskaraj
 6 narancs
 5 cl rum
 1 dl fızıtejszín
 30 dkg metélt tészta
 1 dl olaj
 ırölt bors
 só
Elkészítés:
A megtisztított húst felforrósított olajban megforgatva átsütjük, megsózzuk, megborsozzuk,
és forró sütıben 50 percig sütjük. Egy narancsról leszedjük a héját, vékony csíkokra vágjuk,
forrásban lévı vízben 2 percig fızzük, majd lecsöpögtetjük. Három narancs levét kifacsarjuk,
belekeverjük a rumot, és a sült húst gyakran locsolgatjuk vele. Amikor a hús már puha, tálalótálra
tesszük, a visszamaradt levét serpenyıbe öntjük, kislángon kevergetve besőrítjük, belekeverjük a
tejszínt, és félretesszük. A maradék narancsot meghámozzuk, gerezdekre szedjük úgy, hogy még a
vékony hártyáját se hagyjuk rajta, és a mártáshoz adjuk. Lassan melegítjük, közben hozzáadjuk a
puhára fızött narancshéjat is. A tésztát sós vízben megfızzük, lecsöpögtetjük, és a hús mellé
halmozzuk a tálra, majd az egészet meglocsoljuk a mártással.
(Összeállította: Szőcs Judit)

Jó étvágyat!
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Kalendárium
Október 19.

KERESZTES SZENT PÁL

Ovada (Genova), 1694. január 3. +Róma, 1775. október 8.
Pál édesapja, Lucas Danei kereskedı volt a Genovai Köztársaságban lévı Ovada
városban. Elsı felesége korán meghalt, ezért másodszor is megházasodott. Második
felesége, Anna-Maria Massari tizenhat gyermekkel ajándékozta meg. Pál 1694. január 3-án
született, s hamarosan utána, a következı évben jött világra János nevő öccse, aki késıbb
hőséges társa lett. 1709-ben a család Ovadából visszaköltözött az apa születési helyére, az
Alessandria melletti Castellazóba.
A gyermekek közül Pált kereskedınek szánták, és el is kezdett dolgozni apja
mellett, azonban 1713-ban a helyi plébános egyik prédikációja hatására megtért.
Elhatározta, hogy egész életét Krisztus szolgálatára és követésére fogja szentelni. Továbbra
is dolgozott az üzletben, mellette pedig hitoktatói szerepet vállalt a plébánián. A plébános
látszólag teljesen szabad kezet adott a fiatal katekétának, lényegében azonban gyanakvással
nézte a tevékenységét. Mivel gyóntatója volt Pálnak, úgy érezte, kötelessége, hogy
ismételten kemény próbatétek elé állítsa lelki gyermekét. Pál állta a próbákat, és szelíd
alázatosságával úrrá lett a próbatéteken és a plébános bizalmatlanságán is. Ettıl a plébános
kicsit elbizonytalanodott, és tökéletességre törekvı gyermekének lelki vezetését két
kapucinus atyára bízta.
Ez az idıszak nem tartott soká, mert a plébános sürgısen keresett egy magához
hasonló gondolkodású gyóntatót Pál számára, és meg is találta Don Policarpo Cerutti
személyében, aki az alessandriai székesegyház penitenciárius kanonokja volt. Mivel ez a jó
kanonok eleve rettegett minden rendkívüliségtıl, Pál imádságos életét a gıg
megnyilvánulásának minısítette, amely ellen szigorú parancsok kíméletlen megtartásával
akart küzdeni. Ennek megfelelıen elrendelte, hogy Pálnak a végsı dolgokról: a halálról, az
ítéletrıl és a kárhozatról kell elmélkednie. Mindazonáltal Don Ceruttinak be kellett látnia,
hogy Pál imaélete valóban nem mindennapos jelenség, mert mit tarthat egy „lelki
átlagember” az olyan gyónó gyermekérıl, aki naponta legalább hét órát töltött imádsággal
és más lelkigyakorlatokkal?
De Istennek hála, élt Alessandriában egy püspök is, aki barnabita szerzetes létére
több megértést tanúsított Pál iránt. Pál feltárta a püspök elıtt: imádságai során kialakult
benne a meggyızıdés, hogy neki olyan szerzetesi közösségben kellene szolgálnia Istent,
amelynek tagjai fekete reverendát hordanak, és a szívük fölött egy jelvényt viselnek; a
jelvényben egy szív fölött kereszt áll, amely körül ez a felirat olvasható: Jesu Christi
Passio, azaz Jézus Krisztus szenvedése. Magának az öltözetnek is azt kell hirdetnie, hogy
viselıi nagyon közelrıl akarják követni a szenvedı Krisztust.
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A püspök, Francesco di Gattinara felismerte, hogy Pál kérése szokatlan ugyan, de
nem képtelenség, mert észrevette az ifjú lelkében misztikus bensıséggel égı szeretetet
Krisztus szenvedése iránt. Ezért 1720. július 22-én megáldotta és átadta Pálnak az általa
megálmodott ruhát, amely késıbb a passzionisták rendi ruhája lett.
Az 1720. esztendı vége felé egy negyvennapos lelkigyakorlat gyümölcseként Pál
megfogalmazta elsı szabályzattervezetét, amelyet alapítandó közösségének szánt. Benne –
sok itáliai példát követve – a legszigorúbb vezeklést és szemlélıdést a széleskörő apostoli
tevékenységgel kapcsolta össze. Mivel az érvényben lévı kánonjog a rendalapításhoz pápai
jóváhagyást írt elı, a püspöktıl kapott engedély csak neki személy szerint szólt, s ennek
értelmében egyedül ı élhetett az egyházmegye területén az általa kívánt életformában.
Távoli terve egy új szerzetesrend volt. Ezt szem elıtt tartva megkezdte a
remeteségbıl és apostolságból ötvözött életet. A püspök engedélyének birtokában remetei
magányából volt segítségére a közeli falvak és városok legelhagyottabb, legszegényebb
embereinek. Néhányan csatlakoztak hozzá, de öccsét, Jánost leszámítva sorban elhagyták,
mert nem bírták elviselni a vezeklés szigorúságát. Amíg Pál mellett voltak, különbözı
helyeken mőködtek mint hitoktatók, s nagyra becsülték ıket mint böjti szónokokat,
betegápolókat és tábori papokat. Minden munkájuk után visszavonultak a remeteségükbe,
ami arra vezetett, hogy Pál késıbb akolostort is „Visszavonultság”-nak nevezte.
Addig azonban, amíg Pál megépíthette az elsı kolostort, húsz évnek kellett eltelnie.
Csak 1724-ben kapott szóbeli jóváhagyást III. Benedek pápától, s az is csak arra szólt,
hogy társakat vehet maga mellé. 1726 végén a testvérek Rómában átvették a San
Gallicano- kórházat, s ekkor maga a pápa szorgalmazta, hogy a legrövidebb idın belül
szenteljék ıket pappá. Ez új lendületet adott missziós munkájuknak, és új területeket is
megnyitott elıttük. Az azonban hamarosan kiderült, hogy a betegápolásra olyan szinten,
hogy egy kórházat fenn tudjanak tartani, az atyák nincsenek felkészülve.
Visszatértek hát az Orbetello közelében lévı Monte Argentario- remeteségbe, és a
helyi fıpásztorok engedélyével – írásos pápai megerısítés birtokában, melyet XII.
Kelemen pápa 1731-ben adott nekik – missziós prédikálásba kezdtek a környék
helységeiben.
Az 1733-ban kitört osztrák--spanyol--francia háború nem akadályozta lelkipásztori
munkájukat, sıt – mivel rájuk bízták a katonák lelki gondozását – új lendületet adott a
rendnek. Egyre újabb társak csatlakoztak Pálhoz, így a társaság megerısödött. Az új tagok
között volt Pál legfiatalabb testvére, Antal is, akit már korábban (1735 végén) pappá
szenteltek.
Végre a nápolyi király támogatásával Pál hozzáfoghatott az elsı kolostor építéséhez,
amelynek templomát sok viszontagság után 1737. szeptember 14-én szentelték fel.
Pál ekkor elérkezettnek látta az idıt, hogy szabályzatuk végsı jóváhagyása ügyében
a pápához forduljon. XII. Kelemen pápa 1738. január 22-én Pált és öccsét, Jánost apostoli
misszionáriusnak nevezte ki, ami azzal a felhatalmazással járt, hogy a prédikációik végén
pápai áldást adhattak.
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A szabályzattervezet felülvizsgálására összehívott bizottság ellenben negatív
eredményre jutott, és túlzó szigora miatt elutasították az új rend engedélyezését. E
nemleges válasz következtében az orbetellói novíciusok nagy része elhagyta a társaságot.
1741. május 15-én XIV. Benedek pápa, miután a vizsgáló bizottság enyhített a
szabályzat követelményein, végre jóváhagyta Pál alapítását, mint új szerzetesi
kongregációt. Ez a jóváhagyás azt jelentette, hogy a tagok ünnepélyes szerzetesi
fogadalmat tehettek, ami 1741. június 1- én meg is történt. Elsıként Pál tett fogadalmat,
akit ettıl kezdve Keresztes Pálnak neveztek, majd társai az ı kezébe tették le a fogadalmat.
A további nehézségek ellenére – 1742-ben Antal testvér is elhagyta a rendet – a
fiatal szerzetesi közösség fejlıdésnek indult. 1744-ben Vetrallában és Sorianóban
alapíthatott Pál újabb kolostorokat. Rómában hamarosan felülvizsgálták a szabályzatot, és
egy újabb pápai okmány 1746. április 28-án jóváhagyta a Passzionisták kongregációját.
Egyre több novíciust vehettek föl, és 1747-ben megtarthatták az elsı általános káptalant,
amelyen Pált megválasztották a kongregáció fınökének. Ezután számos új kolostor
alapítása következett.
XIII. Kelemen pápa idején Pál azon fáradozott – sikertelenül –, hogy a
fogadalmukat tekintsék a nagy rendekben tett fogadalmakkal egyenértékőnek, és
kongregációból szerzetesrenddé léphessenek elı. Ennek érdekében Pál a kánonjogi
elıírások követelményeinek megfelelıen 1761-ben önálló noviciátust szervezett Monte
Argentarióban. Mikor pedig János testvér meghalt (1765. augusztus30.), álmai
beteljesedéseként Pál megszerzett egy telket kolostor céljára Rómában, a Monte Coelión.
Annak ellenére, hogy Pál negyven éves korától fogva állandóan beteg volt és
többször is a sír szélén állt, látogatta a kolostorokat, fáradhatatlanul prédikált, úgy, ahogy a
növekvı igények kívánták. S jóllehet már csak mankóval tudott járni, 1771-ben jelen volt
az elsı passzionista nıi kolostor megalapításánál Cornetóban.
1773. december 6-án XIV. Kelemen, aki épp elıtte oszlatta fel a jezsuita rendet, a
passzionistáknak ajándékozta a római San Giovanni e Paolo-bazilikát és kolostort. A
kongregáció központja ma is ott van. Pál e kolostor visszavonultságában töltötte
imádkozva és szenvedve élete utolsó éveit. Betegágyán meglátogatta ıt XIV. Kelemen és
VI. Pius pápa. Házikápolnájának sekrestyéjében fogadta két hónapon át a haldokló
rendalapító a fiatal Calabresi Rózát, akiben észrevette a misztikus kegyelmeket, ezért reá
bízta saját lelki életének titkait.
Megérte még azt is, hogy 1775 májusában az általános káptalan újra megválasztotta
rendfınöknek, és VI. Pius pápa az ismét átvizsgált szabályzatot bullával erısítette meg.
Október 8-án a Megfeszített végleg karjába zárta a Keresztrıl nevezett Pál testvért.
Lelki hagyatékát, a kereszt misztikáját Pál a szabályzaton kívül lelki naplójában és
több mint kétezer levelében hagyta ránk. 1853. május 1-én boldoggá, 1867. június 29-én
szentté avatták. Ünnepét 1869- ben vették fel a római naptárba április 28-ra. 1969-ben
október 19-re helyezték át.
(Összeállította: Kiss Gábor)
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Kollokviumok
(Anekdóta)
A XX. század hatvanas éveiben még kollokviumoknak nevezték a református
teológián a félévenként leteendı esedékes vizsgákat, amelyeken egy vagy több vizsgázót
fogadott a feliratkozás szerint az illetékes szaktanár.
Dr. Juhász István egyetemes egyháztörténelmet adott elı. Szigorú ember lévén
megkövetelte a tökéletes anyagismeretet. A mellébeszélést, hasalást nem sokáig tőrhette s
így igencsak hamar visszaadta az indexet, ha azt a diák elıre oda merte neki adni.
Mivel mindig többen voltak nála kollokválni az elsı emeleti dolgozószobájában,
mert akár hat-hét diákot is fogadott, így az alábbi eset is hamar közszájon forgott.
K.S. (manapság már a nyugdíj felé közeledı érmelléki szippantó) másodéves lévén
valami olyan tételt húzott ki, amely tele volt háborúval és annak minden szörnyőségével.
Magoló típusú ember lévén a mi vörös hajú, szeplıs agyontelt barátunk igyekezett szó
szerint visszaadni a stencillel sokszorosított anyagot. Mondotta is becsülettel a
megátalkodott ellenség minden gonosz tettét
gyilkosságot, falvak fölégetését és egyebeket.

fölsorolva:

rablást,

fosztogatást,

Amikor azonban az egyik mondathoz ért, rövidzárlat állt be nála és sehogyan sem
tudta a megkezdett mondatot folytatni a kurzus szavaival, de mégúgy sem sikerült magát
a saját szavaival kifejeznie. Újrakezdte a mondatot, de újra elakadt:
- ...így a beözönlı csapatok raboltak, fosztogattak, gyújtogattak...a gyermekeket és
öregeket kardélre hányták, a lányokat és asszonyokat pedig szerre-sorra megb...,megb... és az amúgy is vörös fiú lángvörösen ismételgette, mintha elakadt volna a tő a
lemezen:...megb...,megb....
Juhász halál komolyan hallgatott egy darabig, bár látta, hogy a teológusok majd
elnyúlnak a visszafojtott nevetéstıl. Amikor aztán látta, hogy a K.S. ajkára sehogyan sem
jut a megerıszakolták szó, ugyanolyan komolysággal csak ennyit mondott, mintegy
befejezve a kollokváló megkezdett szavát:
- ... megbecstelenítették... - kérem ,folytassa ! Nem ragaszkodom a szóhőséghez!
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b

Hosszas invitálás után az idıs asszony végre meglátogatja a fıvárosban élı
gyermekét. Két hét után hirtelen elkezd csomagolni.
– Hová megy mama? – kérdezi a fia.
– Hazautazom gyermekem.
– Miért?
– Mert nagy baj lehet otthon.
– Mibıl tetszik ezt gondolni?
– A papa folyton azt írja, hogy minden a legnagyobb rendben van.

b
A vezérigazgató hívatja az egyik beosztottat, és így szól hozzá:
– Gratulálok fiatalember. Ön fél évvel ezelıtt egyszerő elıadóként kezdte
nálunk. Egy hónappal késıbb már osztályvezetı lett. Alig telt el további két hónap,
már fıosztályvezetıvé vált. Ezennel pedig kinevezem részlegvezetıvé. Mit szól
hozzá?
– Igazán kedves tıled, papa.

b
A Lánchíd közepén a rendır odamegy egy férfihoz, aki a korlátnak
támaszkodva mozdulatlanul nézi a zajló Duna hullámait. Gyöngéden megütögeti a
vállát:
– Hé, csak nem akar öngyilkos lenni?
– Dehogyis, biztos úr – mondja bánatosan a férfi. – Csak az emlékek rám
törtek... Tudja, ezen a helyen esett a vízbe szegény feleségem... És persze
eszembe jutottak az együtt töltött szép napjaink...
– Jaj, ne haragudjon, hogy megzavartam – mondja erre a rendır. – És mikor
történt az eset?
A férfi ismét a vízre bámul:
– Úgy öt perce...

b
E g y t e rm e t e s s z é k e l y as s z o n y s ág m ag y aro rs z ág i l át o g at ás áró l k é t
s o n k át ak ar át c s e m p é s z n i a h at áro n , s a k o c s i ü l é s a l á d u g j a.
K é rd i t ô l e a v ám o s :
– V an v al am i e l v ám o l n i v al ó j a?
– V an , k é t s o n k ám .
– Ho l ?
– Raj t a ü l ö k …
– A k k o r j ó – n e v e t a v ám o s . – T o v ábbm e h e t .

b
– Ki az abszolút rendőr?
– Aki a gyilkos galócát, a rablóhúst és a lopótököt is letartóztatja.
*
– Mi az abszolút jó házasság?
– Amikor mindkét fél azt hiszi, hogy ő az úr a háznál.
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A felsorolt szavak az ábrában vízszintesen
balról jobbra, jobbról balra, függılegesen fentrıl
lefelé, alulról felfelé és átlósan találhatók. Ezek
kihúzása után a megmaradt betőket sorban
összeolvasva három nevet fogsz megkapni.

Rejtvény!!!
Gyerekeknek

Ablak, Asztal, Balerina, Bárány, Búvár, Csiga, Csirke, Fotel, Fülesbagoly,
Galamb, Gomba, Gulipán, Hangya, Harcsa, Harkály, Hóvirág, Korona,
Labdarúgó, Légpuska, Nyugágy, Okarina, Pulyka, Rakéta, Sirály, Szánkó,
Tarajosgıte, Tulipán, Zongora
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A rejtvényre adott megfejtéseiket október 28-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy
Interneten.
Elızı rejtvényünkre helyes megfejtést küldtek:

Papp Istvánné, Tóth Zoltán
A szeptemberi rejtvényünk helyes megfejtése:

„Úgy tekintsen ránk minden ember, mint Krisztus szolgáira (1 Kor 4,1)!”
CSODATÉVİ
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Szőcs Judit
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert
Lektorálta: Liszkai Tamás plébániai kormányzó
16
E-mail: csodatevo@citromail.hu



