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FELSZÓLALTAM, URAM
A beszéd isten adománya, amelyről egyszer számot kell adnunk. A beszéd által érintkezik a
lélek egy más lélekkel; általa ismernek meg bennünket az emberek. Nincs jogunk tehát hallgatásba
burkolóznunk, de azt se feledjük, hogy minden kimondott szónak súlya van és Isten színe előtt
élve-járva, mérlegelnünk kell minden kiejtett szavunkat.
„Mondom nektek: Minden fölöslegesen kimondott szóról számot adnak majd az emberek az
ítélet napján. Szavaid alapján fognak igaznak ítélni téged, s szavaid alapján fognak
elmarasztalni.” (Mt 12,36-37)
„Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába. Csak
(az jut be a mennyek országába), aki mennyei Atyám akaratát teljesíti. Sokan mondják majd nekem
azon a napon: Uram, Uram! Nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk
ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Én akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek
titeket. Takarodjatok előlem, ti gonosztevők!” (Mt 7,21-23)
Felszólaltam, Uram, - és dühödt vagyok.
Bőszült vagyok, mert sokat ágáltam, kézzel, hanggal erősködtem.
Egész bensőmet szavakba öntöttem, mondatokba fontam.
És attól tartok mégis, hogy a lényeg elveszett.
Mert a lényeg, Uram, nincs a hatalmamban és a szavak túl szűkreszabottak ahhoz, hogy
magukba zárják azt.
Felszólaltam, Uram, - és nyugtalan vagyok.
Félek beszélni, mert súlyos ügy ez;
Komoly ügy, bizony, másokat megzavarni nyugalmukban; otthonukból a küszöbre csalni
őket, hogy mozdulatlanul álljanak meg ajtajaik előtt.
Felelősséggel jár hosszú tárt karokkal, feszült szívvel visszatartani őket, amint fényt
koldulnak, avagy némi bátorságot ahhoz, hogy tetteikben tovább éljenek.
Jaj, ha üres kézzel bocsátanám el őket, Uram!
És mégis: beszélnem kell!
Néhány esztendőre nékem adtad a szót, élnem kell jogommal.
A lelkemmel másoknak tartozom; ajkam szélén várnak a szavak, hogy hosszú, szoros sorba
fűződve átnyújthassák azt.
Mert a lelkem nem fedheti fel magát, csak a szavak által.
Apró kicsi testébe zártan mit sem tudunk a kisbabáról.
De az egész család diadalmas ünnepre készül, amint a kiejtett egyes szavak, képzett
mondatok útján lelkünk előtt nyiladozik, bomladozik a lelke.
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És a család kétségbe esve állja körül a haldokló ágyát, ájtatos rettegéssel lesve utolsó
elhangzó szavait.
Csendbe zárkózva távozik; és a rokonság nem juthat lelke közelébe, ha már megrendülten
szemét lezárták, állát felkötötték.
Nagy kegyelem a szó, Uram, és éppen ezért nincs jogom
hallgatni gőgből, gyávaságból, hanyagságból vagy az áldozattól
való félelemből.
A többieknek – a másoknak – joguk van szómhoz,
joguk a lelkemhez.
A te üzenetedet kell továbbadnom!
Amit senki más nem mondhat el nekik, csak én,
Uram!
Csak egy mondatot kel kiejtenem, amely talán rövid,
de sűrítve egész életem benne van.
Nem állhatok félre gyáván.
És csak igaz igéket ejthetnek ki majd ajkaim.
Mert visszaélnék a bizalmával annak, akinek minden figyelmét lekötöttem, s a szavak
külső kérge alatt nem adnám át neki lelkem őszinte igazát.
Legyenek élők a szavak, melyeket magam körül hangoztatni fogok; élők és gazdagok
mindabban, amit egyetlen lelkem megragadott a Világ és az ember misztériumából.
Minden kiejtett szóm Istent hirdesse mindenütt! Mert az ajkak, amelyeket adtál, csak azért
léteznek, hogy lelkem titkáról tanúságot tegyenek, Uram. És a lelkem titkáról tanúságot tegyenek,
Uram. És a lelkem ismer Téged, hiszen Téged ölel át, Istenem.
*
Bocsáss meg, uram, hogy ilyen gyatrán szóltam.
Bocsáss meg, ha gyakran hiába beszéltem.
Bocsásd meg minden napomat, amikor a nyelvem
Meggyaláztam
üres szavakkal
hamis szavakkal
gyáva szavakkal,
olyan szavakkal, melyekben nem volt számodra hely.
Légy az én erősségem, ha nyilvános ülésen szót kell majd kérnem, vitába kell szállnom –
vagy csak párbeszédbe fognom egyik testvéremmel.
Főképpen pedig add meg, Uram, hogy elvetett mag legyen a szavam,
És hogy azok, akik hallgatnak majd szómra, bőséges aratást remélhessenek.
(Szerkesztette: Ábrahám Judit)
(Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! című könyvéből)
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"„ ’ H azai” " ” versek
Tanács Béla:
Édes kis Arankám névnapjára
Egy név a sok közül
A legszebb énnekem
A szívem úgy örül
Mikor emlegetem.

A hajad fürtjeit
A csillogó szemed
Nem tudja megunni
Ki téged így szeret.

E név elém varázsolja
A két csillogó szemet
Szívem úgy árasztja
Felé a szeretetem.

Szívemhez ölellek
És úgy mondja a szám,
De nagyon szeretlek
Édes kis „Arankám”.

Ujjong az én szívem
Kis csókjaid után
Ha ölel kis kezed
Úgy legszebb a világ

Kicsi vagy te ehhez
Hogy te ezt megértsed
Milyen nagy szeretet
Rejlik e kis versben.

Puha kis arcodat
Mindig csókolgatnám
Csengô kis hangodat
Örökké hallgatnám

De ha a jó Isten
Még sokáig éltet
Tudom a kis szíved
Megköszöni nékem.

Éltessen az Isten
Örök boldogságban.
Ezt kívánja neked
„apa anyukáddal”.
1962.01.27.
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Egyházközségi hírek:
Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a következő
telefonszámokon lehet elérni:

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

kedd-szombat: 17.

Miserend:

00

00

00

vasárnap: 9. és 17.
A plé bánia ügyfél fogadási rendje:
Kedd és péntek: 900 – 1200 –ig.
A röszkei plébániahivatalt ezentúl mobiltelefonon is hívható:

06-30-359-1050.

A plébánia weboldala:

www.plebaniahivatal.roszkenet.hu

Az iroda nyitvatartása megváltozott!
A házszentelések
MEGVÁLTOZOTT!

tervezett

menetrendje

Röszke

belterületén

2009. JANUÁR 8. ÉS MÁRCIUS 14. KÖZÖTT
IDŐPONT
Február 3. kedd
Február 5. csütörtök
Február 7. szombat
Február 10. kedd
Február 12. csütörtök
Február 14. szombat
Február 17. kedd
Február 19. csütörtök
Február 21. szombat
Február 24. kedd
Február 26. csütörtök
Február 28. szombat
Március 3. kedd
Március 5. csütörtök
Március 7. szombat
Március 10. kedd
Március 12. csütörtök
Március 14. szombat
Március 17. kedd
Március 19. csütörtök
Március 21. szombat

UTCÁK
Vasút, Bercsényi, Pacsirta utca
Marx és Május 1. utca
Előzetes bejelentés szerint
Lehel, Retek és Deák Ferenc utca
Rózsa és Hunyadi utca
Előzetes bejelentés szerint
Petőfi, Rendelő, Szegedi és Juhász Gyula utca
Vasvári, Szél és Ságvári utca
Előzetes bejelentés szerint
Dózsa György utca
Dózsa György és Szekfű utca
Előzetes bejelentés szerint
Felszabadulás utca
Felszabadulás utca
Előzetes bejelentés szerint
Felszabadulás utca
Felszabadulás utca
Előzetes bejelentés szerint
Tisza sor
Kossuth, Bem, Szántó Kovács, Ady,
Vörösmarty és Dobó utcák
Előzetes bejelentés szerint

A Röszke külterületén található tanyasi házak szentelésére február
végén kerül sor!
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Fellázadtak a Gyógynövények
Gyógynövények tárházában ülést tartottak, no persze ez nem ritkaság, de a mai napirendi
pont eltér a megszokottól: teremjünk az embereknek, vagy eltűnjünk örökre a föld színéről?
Komoly kérdés foglalkoztatja –e nemes Gyógytárházat.
Nagylevelű hárs a ház elnöke a több pártra szakadtakat szeretné eggyé kovácsolni.
Kislevelű hárs szerényen meghúzódik mellette, csak időnként mosolyog, bólogat, amikor
Nagylevelű hárs erre engedélyt ad.
Virágos kőris ellenáll minden kísértésnek, és hangosan susogja: - Nem hajlandó többé
az embereket gyógyítani! Tavaszi kankalin nem szól, csöndben szemléli a fejleményeket.
Közönséges cickafark arról győzködi a hallgatóságot, hogy az emberek eltapossák,
letépik, és nem érdemlik meg őt. Édeskömény mindezt cáfolja, mondván őt sokféle dologra
használják, egyet említve: szeretik, mert puffadás ellen csak ő a jó szer!
Nyírfa mérgesen rázza fürtjeit, mivel ellene komoly hadjáratot indítottak a pollenjei miatt.
Pedig minden növény tudja az ő jótékony hatását a vesére és hólyagra.
Lángvörös kasvirág igenlően hozzá teszi: - Engem nem ismernek fel, pedig én az
immunrendszert erősítem, azt sem tudják, ki vagyok! Igen is költözzünk másik bolygóra, ahol
megbecsülnek minket!
Ezen súlyos szavak hallatán nagy zsongás támad a Gyógynövények Tárházában.
Egybibés galagonya zsenge fehér virágú ártatlanul köszörüli torkát, ha netán
ráfigyelnének a növényi képviselőtársak és megengednék szavait, lenne egy javaslata:
- Én, mint a szív kenyere, azt gondolom, adjunk az embereknek még egy esélyt, hiszen ott
vannak a zöldek, a természetvédők, az ártatlan gyerekek, idősek, betegek ők nem tehetnek
arról, hogy minket pusztítanak és semmibe vesznek!
- Igaza van. –duruzsol közbe mély hangján a Fagyöngy-, - Engem 1907-óta
vizsgálgatnak, ennek ellenére mégsem ismernek igazán! Ibolyakék levendula létemre én is az
emberek mellé állok, engem szeretnek, megbecsülnek, használnak. Igaz sokan a sötét
szekrénybe dugnak, ahelyett, hogy jókat fürödnének velem, na de megbocsátok nekik, sebaj.
- Én, mint a gyógynövények fejedelme Kamilla, igenis vérig sértődhetnék, állandóan
összetévesztenek a közönséges ebszékfűvel, aminek még illata sincs! Külsőleg, belsőleg
alkalmaznak, sokat köszönhetnek a létezésemnek. Hozzunk döntést szavazással!
- Kedves Kamilla, szavad ne feledd, én a Fehér árvacsalán csak annyival szeretném
kiegészíteni: 1098-óta ismernek - én régebbről ismerem az embereket -, ez idő alatt sok jót és
sok rosszat is tettek. Én, mint a rossz vér tisztítója javaslom, napoljuk el a döntést, bizonyítékok
kellenek.
- Csendet kérek!- szólalt meg dörgő hangján a ház elnöke Nagylevelű hárs.
- Úgy látom, növényi képviselőtársaim között megoszlanak a vélemények, de két dologban
teljesen egyetértenek: az emberek jót és rosszat is tettek, amióta léteznek.
Nehéz, nagyon nehéz eset…
Az ember még nagyon fiatal, nincs annak a bölcsességnek birtokában, melyet az
egészséges fennmaradáshoz meg kellene teremteniük.
Mi növények pontosan követjük a természet bölcs parancsát. Mi a természet bölcsessége
szerint hozzuk meg a döntésünket. Az ember az érzelmei alapján dönt. Még nagyon fejletlenek,
kicsik, tudatlanok.
Az elhangzottak alapján a következőt javaslom:
- Sorakoztassatok fel érveket amellett, hogy itt maradjunk a földön és teremjünk az
embereknek. Sorakoztassatok fel ellenérveket, hogy miért ne maradjunk itt, és költözzünk
másik bolygóra. Mindezek ismeretében tudunk okos bölcs döntést hozni az emberek felett!
(Mester Ildikó)


7

Csodatévő

2009. február

Juci ünnepi receptjei
„Farsangi receptek”

Sonkás kifli
Hozzávalók:
 20 dkg liszt,
 10 dkg vaj,
 2 tojássárgája,
 1 tojás,
 1 dl tejföl,
 15 dkg sonka,
 5 dkg vaj,
 pirospaprika, só
Elkészítés:
A lisztet a vajjal, a tojássárgájával, kevés tejföllel és sóval tésztává gyúrjuk. Vékonyra
kinyújtjuk, és háromszögletű darabokra vágjuk. A sonkát ledaráljuk, vagy apróra vagdaljuk, vajjal
és pirospaprikával gyúrjuk össze. Az így nyert sonkás tölteléket a háromszögletű tésztácskákon
elosztjuk, majd ezután a kis háromszögeket kifli formára feltekerjük, tojással megkenjük, és forró
sütőben megsütjük.

Gyümölcsrizzsel töltött
palacsinta
Hozzávalók:
 8 db hagyományos, sós
palacsinta,
 15 dkg meggybefőtt,
 10 dkg rizs,
 3 dl tej,
 5 dkg cukor,
 1 dl tejszín,
 olvasztott étcsoki

Elkészítés:
A megmosott rizst vaníliás tejben puhára főzzük. Lehűtjük, majd hozzákeverjük a cukrot, a
kimagozott meggybefőttet. Amikor a rizs teljesen kihűlt, hozzákeverjük a felvert tejszínhabot.
Betöltjük a palacsintákba, ezeket 2 ujjnyi vastag darabokra vágjuk, majd olvasztott étcsokival
megöntözzük.
(Összeállította: Szűcs Judit)

Jó étvágyat!
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Kalendárium
Február 6.

SZENT DOROTTYA

+Cézárea (Kapp adó kia), 4. száz ad elej e
L egendája szerint egy céz áreai cs alád leán ya volt. Szépsége,
okoss ága, aláz atos s ága és s zűzi tiszta sága közi s mert volt. A Diocletianus féle üldö zésb en C é záreában a z első k k özött n yerte el a v é rtanúság ot.
A csá szár megbíz ottja, Sapritius maga elé idézt e D orottyát, é s
fels zólította a bál ván y-áldozatra. A lány azt vála szolta , hogy a menn ye i
csá szár má st paranc solt, tudniillik, hog y a haland ók neki s zolgáljanak. „Ít éld
meg magad – mo ndta Sapritiusnak –, vajon a földi csá szárnak kell-e
engedel me skedni v agy a menn yeinek? ”
Sapritius fig yel me ztette, hog y g yors an
muta ss a be a z áldo zatot, ha meg akarj a menteni
az életét, különbe n el nem kerüli a kínokat.
Dorottya azonb an, aki c sak a b űntől félt, ezt
válaszolta: „Kínzá said rövid ideig t artanak, a
pokol tüze ellenbe n, mel y o sztál yré sz em lenn e,
ha hallgatnék s zav adra, örökké tart. Balga ság
volna a rövid ideig tartó szenved és el kerülésére
örökké tartó kín okba rohanni. N em fél ek
kínzásaidtól, mert az Úr mondta: N e féljet ek
azoktól, akik megö lik a testet, a lelke t azonban
nem tu dják megölni ” (Mt 10,28).
Sapritius
ekkor
csigára
aka szt atta,
Dorottya pedig íg y szólt: „Úg y lát szi k, csúfot
akarsz űzni b előle m. Tedd meg ha mar, a mit
tenni készül sz, különben nem láthato m meg azt ,
akit ann yira óh ajto k látni!” „Kit kív án sz látni? ”
– kérdezte Sapritius. „ Jézu s Krisztu st, az élő
Isten Fiát” – felelt e a lány. „É s hol van ez a
Krisztus? ” – fol yt at ta Sapritius. Dorott ya a hitvallás sal vá laszolt: „Iste nség e
szerint mind enhol jelen van. Embers ége szerint ott ül az Atya jobbján a
menn yország ban, a bban a boldog ha zá ban, ahol so ha sin c s tél, hane m min dig
tavasz van , ahol a rózsák és a lilio mo k mindig virágzan a k. Neked is rés zed
lehetne ez ekben, ha kereszténn yé lenné l.”
Sapritius ekkor fé lbeszakíttatt a a kínzást, nehog y a h allgatók is
kedvet kapj anak a k eresztén ységhe z. R á bízta Dorott yát ké t nőre, Krisztára és
Kallisztára, akik korábban kereszté nye k voltak, de megt agadták hitük et.
Azzal adta át neki k, hogy t ántorítsá k el hitétől. Ha e z sikerül, jutal mat
kapnak. Kri szta és K alliszta min dent elkövet ett, de Dorott ya erőé rt
fohá szkodott é s ok osan meg fel elt min den cs ábító be széd re. Külön kie melte,
hogy az Üdvö zítő örök boldogságot ígér a síróknak és azok nak, aki k
üldözést sz envedne k nevéért. A k ét n ő elbizon ytal anodo tt, Dorottya p edig
így biztatta őket: „Jó az Úr és bősége s irgal ma mindazo k iránt, akik teljes
szívből megtérnek hozzá. Ne e ss etek h át kétségb e, mert tudós és jó orvo s Ő,
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aki me g tudja g yóg yítani sebeitek et: Ü dvözítő, mert üdvö zít, Megváltó, mert
megv ált, Szabadít ó, mert s zabadd á tesz, c sak tér jetek meg telje s
szívetek ből! ”
Kriszta é s Kalli szta erre a lábához bor ult, s kérték, hog y imádko zzon
értük. Dorottya ekk or fölemelt karral így i mádko zott: „I sten, ki azt mondtad:
Ne m akaro m a bűnös halálát, hane m hogy megt érjen és éljen, Uram Jé zus
Krisztus, ki a zt mondtad, nag yobb ö röm les z a menn yek országáb an az
ang yalok között eg y megt érő bűnösön , mint kilencv enkil enc igazon, muta sd
meg irgal ma ss ágo dat! Vidd vissz a nyája dba őket, hogy péld ájukra
megt érjenek hoz zád minda zok, akik elh agyt ak.”
E gy idő múlva Sa pritius szá mon kér te Krisztát és Kall isztát, akik
megv allották, hog y ne m tudták elcs á bítani Dorott yát, h ane m ők mag uk is
újra kereszt én yek l ettek. Sapritius föl háborodásáb an azo nnal mágl yára ítélt e,
s Dorott ya s ze me lá ttára elégettette a k ét hitvallót.
E zután újra kínozta tni kezdte Dorott yá t, aki arra kérte kínzóit, hog y
sies senek , mert má r nagyon kívánja lá tni men n yei J eg ye s ét. Sapritius végül
főve szté sre ítélte. Amikor Dorott yá t a vesztőh el yre vitték, a menettel
találkozott eg y T e ofil nevű ifjú, aki rétornak készült. Csú folód va mondta
Dorottyán ak, hog y ha majd meg érkezi k Jeg yeséh ez, kin ek országáb an mindig
tavasz v an, küldjön neki rózsát é s al má t.
A kivégzé s előtt D orottya kérte a hó hért, adjon eg y kis időt, mert
vala mit el kell mé g végeznie. Imá dsá gba merült, s eg ys zerre megjelent eg y
kisg yer mek háro m kinyílt róz sával é s háro m al máv al. Dorottya megkérte:
„Vi dd el ezt T eofilnak és mondja d : Dorottya küldi neked Jeg yesén ek
kertjéből ”. E zután l efeje zték.
T eofil épp diákt ársainak h enceg ett azzal, mil yen szelle me sen
élcelődött a kiv égz ésre vitt Dorott yáv al, a mikor megj ele nt a ki sfiú, s eg y
kosárban át adta ne ki Dorottya ajándé kát. Mindn yájan á multak a rózs ákon és
az al mákon, mert február lévén K ap padókiában il yet n em leh etett találni.
T eofilt ez ann yira megrendít ette, hogy ha marosan keresztén y lett é s
megv allotta hitét t ársainak. E zek elő bb gúnyolták, maj d följelentetté k és
Sapritius őt is kivé geztette.

H
Február 15.

BOLDOG SZÁSZ JORDÁN domonkos
rendfônök

Borgberge, Paderb orn mell ett, 12. száza d vége . +Ki sáz sia déli
tengerpartjánál, 12 37. február 13.
Szent Do monko s utódaként Jordá n szervezte meg a prédikátor
testvérek, a do mon kosok rendjét. G en erálisság ának tize n öt éve alatt a rend
konventjeinek s zá ma har mincról cs a knem háro mszázra nőtt. Általa valósu lt
meg a világ mi sszi ó, a mel yre már D omonko s i s gondol t, amikor 12 17-be n
szétküldte néhá n y t ársát. Jordán b ejárta a N yugatot, Angl iától Dél- Itáliáig,
az Atlanti-óceántól a Földközi-tenger keleti partjáig, a Pireneusoktól Észa k-
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Né metorszá gig. Mi nt apostolt, ne velő t, lelkivezetőt é s minden ekelőtt, min t
hitszónokot e melik ki a rend évkön yv ei.
E nnek ellenére az E gyh áz egé szé ben meglehetős en is meretlen maradt.
T alán azzal áll e z össz efü ggésb en, hogy idege n ors zágban halt meg.
Hazatérőben a pale sztinai kolostorok vizitációjáról, hajója elsüll ye dt, Jordán
társaival eg yütt a tengerbe fulladt. Partra sodródott holttestét az akkó i
domonk os te mplo mban te mették el . Amikor a kere szte s lovagok és
zarándokok e tá mas zpontja 1291-ben a moh a medánok kez ébe került, sírjána k
nyo ma ve szett. M a már azt se m t udjuk, hog y hol állt a do monko so k
kolostora.
Mint fiatal ne me s került Párizsb a, a ké ső középko r kulturális
központjába. Me gs zerezte a „magi ster artium” é s a „teol ógia bac calaureu sa ”
fokozatot. Itt is merte meg 1219- be n Do monko st, é s az ő h atás ára a
következő év h a mvazósz erdáján b elé pett a p árizsi S zen t Jaka b konv entbe.
Kezdettől fogva na gy tekint él ye lehet ett, mert alig k ét hónappal ké sőbb a
párizsi konvent a ma nég y küldöttje k özé válas ztották, a kik részt vettek a
Domo nkos ált al 1 220 pünkösdjére Bolognába ö ss zehí vott általános ren di
káptalanon. Az 12 2 1. évi bolog nai álta lános k áptalanon D omonko s rábí zta a
lombardiai rendt artomán y vezeté sét, amel ynek akkor a legtöbb kolostora
volt. Röviddel Jord án bolognai hiv atal ba lépé se előtt h alt me g Do monko s. A
tartomán y v ezeté sé ben Jordán a nn yira bevált, é s eze n tú lmenő en akkora
csodálatot keltett a testvéreiben, hog y a Párizsban tartott 1222. évi általános
káptalanon magi ste r genaraliss zá vála s ztották.
Vala mel y közö ss é g az első időben írásba foglalt al kotmán y és
törvényalk otás nél kül is fennállh at; csakha mar meg mutatkozik azonba n
annak s züks ége sség e, hog y rögzít sék a z utódokat i s kötele ző külső kereteket .
E nnek feli s merés e alapján épített e ki Jordán a rend s ze rvezetét. Ve zeté se
alatt a rend mindi nkább elterjedt: a domonk osok két ta nszékh ez jutottak a
párizsi eg yete men, mis szionált ak a szaracé nok között és a pápai Kúri a
szolgálatá ba léptek . Jordán tudta ann ak jelentős égét i s, hogy mit j elent az
első ne mzed ék példája a későbbi évs zázadokra, ezért megírta A prédikáló
rend kezdet einek k önyv ét. E nnek elős zavában ez áll: „H ogy meg születő é s
felnövek vő fiaink ne leg yenek tudatl anságb an a rend k ezdeti alapjairól...
E zért, Krisztusban szeretett te stvérei m és fiai m, fog adjáto k olyan ti sztelett el
a következ őket, a hogy ös szeg yűjtött em, és hevüljetek testvéreink els ő
szeretetén ek buzgó utánzás ában!”
Jordán ne m a „zöl d asztal” mellől v e zette a rendet. Be u tazta egé sz
E urópát. E gyénis ég éből rendkívüli vo nzóerő áradt ki. O lyan sok tan árt és
tanítván yt vonz ott mag ához, hog y a mí g a rend generáli sa volt, a kolostorok
és tagjai k s zá ma megt íz szere ződött. Ezernél több jel entkezőt vett fel a
rendbe. Mind enekel őtt az eg yet e mi vár osokat k ereste fel. A rend krónikás a,
Fracheti Gellért (1195--1271) írja: „Gyakran töltötte a neg yvennapo s böjti
időt Párizsban va gy B olognában. Amikor itt tartóz kodott , a konvent
éppens éggel vala mi méhk aptárhoz h asonlított; nag yon sokan léptek b e
ugyanis a rendbe, és sok akat küldött innen az eg ye s ta rtomán yokb a. Alig
érkezett meg, tü sté nt sok szerzete si r uhát kés zíttetett, mert bízott Istenben,
hogy te stvérek et vehet fel. Elég g yakran a vártnál is többen kérté k
felvételük et a ren dbe, úg yhog y ne m lehetett fellelni elegendő szerzet es i
ruhát.” E jelentkez ők közül a legi s mer tebb Nag y Sz ent Al bert.
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A rend terjeszté s éért és a rendi s zelle m el mél yíté sé ért végzett
fáradoz ásai mellett se m feledke zett meg a kere sztén ys ég nag y gondjairól .
Maga s állású s z emél yiség ekkel is mert nyíltan beszélni. Eg ys zer
össz etalálkozott II. Frigyes cs ász árral: „Felsé g, tisz tsége m miatt sok
tartomán yb an meg fordulok, és eg y ki ssé cso dálkozo m a zon, hog y Ön ne m
kérdezi meg, mit beszélnek az e mberek. ” A csá s zár így válas zolt :
„Mindenütt van nak emberei m, é s tudo k mindenről, a mi a világban történik. ”
Jordán vál asz a ez volt: „Az Úr J ézus Krisztu s is tudott Istenként mindent,
mégi s megkérdezt e a t anítván yaitó l: „Kinek tartják az e mberek az
E mberfi át? ” Ön c sak e mb er, és n e m tud n é mel y do lgot, amit Önről
beszéln ek, a mit pedig üdvös volna tudnia. Azt bes zélik Önről, hogy
elnyo mj a az E g yh ázat, Ró ma dönt és eit megv eti, jóslat okra hallgat, a jó
tanácc sal ne m törődik, h ogy fig yele mbe se m ves zi Krisz tus hel ytartóját, ak i
lelki ügyekben Ö nn ek is ura. Mindez n em te sz jót az Ön s ze mél yének. ”
A do monko s rend c élja kettő s: az Isten nel való b enső talál kozás és az
Isten orsz ágáért vé gzett külső munka. Az Istenn el való k a pcsolat az apo stoli
tevéken ység feltét e le és alapja. A min t Do monko s is a t ettek nag y e mbere
volt, mert nag y imádkozóként állt Isten előtt, úgy Jordá n erőforrása is nag y
istens zeretetében rejlett. Állandóan áldásért könyörg ött, és imát kért
munk ájához. Me gragadók B olognába, a Szent Ágne s kolo stor nővéreihe z írt
levelei, a mel yek a segítő imád ság ért való háláját tanúsítják. Ezekben a
levelekben ol yan tiszta já mbor ma gatartás n yilatkozi k meg, a mel ynek
súl ypontja n e m a re ndkívüliben, a ter mészet dolgait me gha ladóban n yug szik.
Jordán inkább a józ an és értel mes mér sékletet tartotta fo ntosnak, el sősorban
pedig a vallási éle tben: „Aki vándoro l, óvatosan jár ide -oda, nem má szkál
fig yel metlen ül, ne m futkos mohó izg atottsággal é s vig yázatlan heve ss égge l.
Mindenek előtt attó l fél ek, hog y vann ak köztetek néhán yan ol yanok, akik
fig yel metlen ül és mérték n élkül tüst é nkednek szertelen vezeklő lelkül ettel,
virrasztásokk al va gy rendkívüli böjt ökkel, avag y ha so nló jellegű eg yéb
olyan s zigorúságok kal, a mel yek elvi s elhetetlenek g yeng e testet ek szá mára.
Meredek é s s zűk az életre vivő út, és nag y vig yázatt al ke ll rajta járni, hogy
se han yagsá gunkkal jobbra, se túl zó ve zeklésün kkel balra le ne térjünk róla.
Az utóbbitól félte lek bennet eket mé gis a legjobban, mert h a oktala nul
kívánjátok s an yarg atni testete ket, az ellenkező v égletb e estek, úg yhog y
elakadtok az Úrnak az örök nyugalo mra vivő útján. Vigyázz magadra, hog y
lelki bág yadts ág v agy t esti g yen ges é g el ne veg ye te st edtől a jócsel ekede t
lehetőség ét, lelk ed től a fe szítőerőt, felebarátodtól a jó példát, Istentől a
dicsős éget, é s el ne hatal ma sodjo n benned mind az a ross z, a mi a
mértéktel ensé gből szár mazik. A t esti vezeklé s csa k ke véss é has znos, s a
virrasztásba n, böjtben és sírásb an könn yen túl lehet lépni a helyes mértéket.
Az erén yek vi szont , az aláz atos ság é s türelem, szelíd ség és eng edel me ss ég,
szeretet é s s zerén ys ég soha se m növ eke dhetnek túlzott mér tékben.”
Szász Jordán élete és munká ssá ga vilá gosan meg mutatj a, hogy ő lett
az a kristál yosod ási pont, a mel yr e a fiatal rendn ek az eg yete me s
kibontakozá s akkor i szaka száb an s zük sége volt. Az ő ve z etése al att ne mc sak
a rend külső szerve zete haladt a kibon takozás felé, han e m bel ső fejlőd ése i s
hatalmasa n előrele ndült, s e z a préd ikáló rendet a l elk ipásztorkodá s é s a
teológiai tudo mán y, jelentős tén yezőjé vé tette az e gés z ke resztén ységben.
T iszteletét 1826-ba n hag yták jóvá.
(Összeállította: Kiss Gábor)
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Oláhfalviakról ...
(Anekdóta)
Egy előkelő úr deszkát vásárolván, mialatt annak árát kifizeté lakában, a deszkaárus
egészben meglátá magát a nagy tükörben, s nevetni kezde magában.
- Mit nevet, földi? – kérdi az úr.
- Én biz azt – volt a felelet -, hogy tova egy falumbeli embert látok, ne! Én jól
ismerem őt s ő nem engem, nem akar ismerni a kevély büszke.
Két szekeres egyike bemvén egy főrangú úrhoz megtudni, van-e eladó gabonája,
meglátá magát a nagy tükörben, s útitársát vélvén ott állani, kérdé megütközve hirtelen:
- Ugyan bizon, bátya, hát kied is itt van? Hiszen én kiedet ott künn a szekéren
hagyám.

*

Egy királybíró utat csináltatván a Hargita közelében, látá, hogy egy oláhfalvi ügyes
ember letette kalapját egy nagy kőre, s úgy töri vasbottal a követ, mondá neki:
- Földi! Tegye fel azt a kalapot, én nem akarom, hogy senki süvegeljem engem,
főképpen mikor munkában van.
- Én bizon nem is azért vettem le – mondá sajátságos egyszerűséggel az oláhfalvi.

*

Egy oláhfalvi elmés ember egykor ezzel álla bé egy főtanoda első tanárjához:
- Én azt hallottam, édes professor úr, hogy itt ma disputatio lesz, s azért jöttem, hogy
tudjam meg, mi az a disputa?
- Az abból áll – monda tréfálódva a tanár -, hogy az egyik ember kérdést teszen a
másik eleibe, s aki nem tud megfelelni a kérdésre, az tartozik hat forintot fizetni a
kérdőnek.
- Jó – mond az oláhfalvi -, úgyhát disputáljunk mi ketten.
A tanár most leülteté őtet az asztal mellé, szembe magával, s letéve hat forintot az
asztalra, monda:
- No, én azt kérdem tőled elsőben is, mondd meg nekem, ki volt Jézusnak az anyja?
- Azt már jól tudom, hogy Szűz Mária volt, hallottam a plébános úrtól is elégszer –
felele az. – De ne menjünk most olyan messze – mond az oláhfalvi - , hagyjuk el azt a régi
dolgot, hanem mondja meg a professor ár, hogy ki volt az én anyám?
- De azt csak nem tudhatom, hogy ki volt a te anyád – mondá a tanár.
- No, ha nem tudja, hát enyim a hat forint – mondá az oláhfalvi, s elkapván a hat
forintot az asztalról, mint a szél, eltűnék a tanodából.

*


13

Csodatévő

2009. február

Egy havasalji ember deszkát vivén eladni kisfiával, szekere bedűlt a sáncba. Két
útitársa odaérkezvén, helyreigaziták a szekeret. E szekeres továbbindultában mondá
kisfiának:
- Minket mégis kisegíte a bajból a jószerencse.
- Minket bizon nem a jószerencse – mondá a fiú - , mert minket Pistabáék.

*

Egy deszkaárus a városban látván, hogy a fiacskája a toronyóra ütéseit számlája
ujjain, kérdé tőle:
- Hány az óra, fiam?
- Négy vékony, kilenc vastag mindössze tizenhárom – felele a fiú.

*

Egy ember a havas alól peres dolgában a fővárosba mene az ügyvédéhez, hideg
télben, térdig érő hóban.
- Jó szánút van-e, földi? – kérdé tőle az ügyvéd.
- Biz én nem tudom, mert én gyalog jöttem – felelé az.

*

Egy deszkaárus a havas alól a városba menvén láta ottan egy rendkivüli kövér s egy
rendkivüli sovány úriasszonyt, monda szekerestársának előbb a kövérre, aztán a
soványra mutatván:
- Ne te, né! Ez tán mind megeszi annak a másnak a részit.

*

Egy nagy havas közelében huzamos idő alatt egy falucska keletkezett, hol azelőtt
csak néhány juhászkunyhó volt. E falunak még vad s míveletlen lakói más falvak
példájára egy diákot hozának a főtanodából a húsvéti ünnepre. A diák prédikálásával
nagy kedvességet nyere előttük. E diák midőn hazaindula ünnep után közülök, néhányan
megfogták őtet s elvágának egy kicsin darabkát a füle hegyéből. A sérelmes diák panaszt
teve azért a tiszthatóságnál s aztán a szembesített bevádlottak így menték ott magukat:
- Mi e diákot igen megszerettük a szép tanításáért, s elvégeztük magunk között,
hogy pünkösdre is éppen ezt a diákot hozzuk magunk közi, azért jegyeztük meg a fülit,
hogy azon jegyből ráismerhessünk, s annál könnyebben kiválaszthassuk a nagy sereg
diák közül.

*

Egy ifiú ügyvéd a homoródi fürdőn létében kérdé mulatságból ottan egy oláhfalvi
fiúcskától:
- Hát igaz-e az, hogy a ti falutokban lakó gazdák nem merik egészen végigszántani a
szántóföldjüket, mert attól félnek, hogy ha egyik végére igen kimennek az ekével, addig a
másik vége felbillen?
- Nemigen billedez biz az, hallja kend – felele a fiú – mert annak annyi kő van a
végin, hogy nem tud felbilleni.
(Összeállította: Kiss Gábor)
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Viccek:

N

A székely atyafi bátortalanul ácsorog a befagyott folyó partján.
Szeretne átmenni, de nem mer. Kétségbeesésében így fohászkodik:
– Ó, Istenem, csak most az egyszer tekints rám kegyesen, és épségben
segíts át a folyón!
Nekibátorodva útnak indul, és már a túlsó part közelében jár, amikor
felkiált:
– No, most már átjutok nélküled is!
Ebben a pillanatban megreped a jég, és az atyafi beleesik a folyóba.
Méltatlankodva mászik ki a vízből:
– Istenem, veled már viccelni sem lehet?!

N
– Ha továbbra is így viselkedik az emberekkel, ne csodálkozzon, ha
egyre kevesebben járnak a templomba! – vádolta egy férfi plébánosát.
– Hogy érti ezt? – kérdezte a plébános.
– Amikor először jöttem a templomba, nyakon öntöttek vízzel.
Másodszor a bérmálásnál pofont kaptam, harmadszor egy asszonyt
kényszerítettek rám. Ebből a durva bánásmódból má igazán elegem van!
– Sajnálom – vág vissza a plébános -, utolsó találkozásunkkor még
földet is dobok magára!

N
Maris néni izgatottan ront be a plébániára:
– Jöjjön gyorsan, atya, a fáskamránk előtt megjelent a Szűzanya!
– Valóban? – kérdi gyanakodva a plébános, aki jól ismerte Mari néninek a
pálinkához fűződő gyengéd érzelmeit. – S szent Józsefet nem látta?
– Nem.
– A gyermek Jézust sem?
– Csak Máriát!
– Akkor menjen szépen haza, Maris néni, hajtson föl még két kupicával;
meglátja, megjelenik magának az egész szent család is!

N
A ferences lelkiatyához beállított egy ifjú „szellemóriás”. Hányaveti
modorban
vitatkozni
kezdett
vallási
kérdésekrôl.
Gúnyosan
kérdezôsködött a pokolról is:
– Páter, hisz abban, hogy van pokol?
– Hiszek.
– Azt mondja csak, meddig tart a pokol?
– Örökké.
– És mit gondol, honnan veszik azt a rengeteg tüzelôt, amivel a
pokol olthatatlan tüzét táplálják?
Az atya elmosolyodott:
– Amíg a jó Istennek sok ilyen faragatlan tuskója van, mint maga,
addig lesz mit rakni a tûzre…
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Rejtvény!!!

Január 25-én Szent Pál megtérésére emlékezünk. A
pálfordulás napjához időjárással, terméssel összefüggő népi
jövendölések kapcsolódnak. Meddig számíthatunk még a télre
Szent Pál napjától? A rejtvény megfejtése egy erre vonatkozó
népi megfigyelés.

Függőleges:
2. Jákob
fia volt 3. Számbavétel 4. Ami
A rejtvény
5. Vuk
apja 6. Néma futó(!) 7. Cséve 8.
megfejtése:Pálnak
Táncot
jár 9. fél
Hiányos
dzsem(!) 10.
fordulása,
tél elmúlása.
451-ben a khalkedóni egyetemes zsinat
pápája ("Péter szól ...által") 11.
Kedvezőtlenül 12. Szelén 13. Talentum
17. A megfejtés vége (zárt betűk: L, U,
A)
19.
Hozzáütődik
21.
A
leghűségesebb város névelővel 24.
Múzeumban van(!) 26. Túrós és szilvás
is van belőle 27. Látszat 28. Fondorlat
30. Erkölcstan 32. Ecetes vagy
kovászos savanyúság 34. Északon élő
szarvas 39. Miszter 41. Egyik kutya,
másik ... 42. Főzéshez használt zsiradék
44. Szorító 49. Szemközti 51. Szívós
53. Fejlődik 55. Páros egér(!) 57. Jelt
adott 58. Kenyérszelet 61. Onnan 62.
Leplez 64. Vasalás (lovon) 66.
Ausztráliai futómadár 68. Szembe 70.
Fogoly 73. A fél daráló(!) 74. Divatban
van(!) 78. A sor vége(!)

Vízszintes:
1. A megfejtés első része (zárt betűk: P, N, U) 14. Szintén ne 15. Tengerész 16. Fakad 17. Árnyék, ború
18. A libatopfélék családjába tartozó növény (vitaminokban gazdag főzelék alapanyaga) 20. Átlát 21. Páros
malom(!) 22. Mellény eleje(!) 23. Mutatószó 25. Veteményes 29. Napfeljötte 31. Tejtermék 33. Log 35.
Veréb vége 36. Valamennyien 37. Vegytudomány 38. Fakorona 40. Tévtanítás 43. Hiba 45. Barkácsáruház
46. Gallium, Asztácium 47. Lukács evangéliuma 48. Mérgező gáz 50. Angol kulcs 52. Latin nem 54. Szem
56. Nitrogén, Trícium 57. Jód, Argon 59. Céloz 60. Vállrésszel egybeszabott ujjú bő kabát 63. Felmenő ági
rokon 65. Alá 67. Nemesítés 69. Start 71. A cetek egyik családja 74. Botlik 75. Sikál 76. Keresztül 77.
Huncut 79. Megfelezett 80. Morzsában van(!)
A rejtvényre adott megfejtéseiket minden hónap 28-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében, a „Csodatévő” szerkesztőinél, a „Csodatévő fillérek” perselybe vagy
Interneten.
Előző rejtvényünkre helyes megfejtést sajnos senki nem küldött!
A januári rejtvényünk helyes megfejtése:

„Akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik.”

CSODATÉVŐ
A röszkei egyházközség havonta megjelenő lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Ocskó Sebastian, Szűcs Judit
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert
Lektorálta: Liszkai Tamás plébániai kormányzó
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