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Átadom magamat Neked
Atyám,

átadom magamat Neked,
tégy velem

tetszésed szerint,.
Bármit teszel is velem,

megköszönöm,
mindenre kész vagyok,

mindent elfogadok,
csak akaratod bennem

és minden teremtményedben
beteljesüljön.
Semmi mást

nem kívánok, Istenem.

Kezedbe ajánlom lelkemet,
Neked adom istenem,

szívem egész szeretetével,
mert szeretlek,

és mert szeretetem igényli,
hogy egészen

Neked adjam át magam,
hogy végtelen bizalommal,

egészen kezedbe
helyezzem életemet,

mert Te vagy az én Atyám.

Ámen.
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Szentek és 
ünnepeink

1. Vasárnap 9h: Rózsafüzér Társulat tagjaiért
este:

Nagyböjt 1. vasárnapja 
Szent Lea

2. Hétfő Szent Ágnes
3. Kedd Szent Frigyes
4. Szerda Szent Kázmér
5. Csütörtök Szent Adorján
6. Péntek Szent Koletta
7. Szombat Szent Perpétua, Felicitas
8. Vasárnap 9h: Ábrahám Rozália

este:
Nagyböjt 2. vasárnapja 

Istenes Szent János
9. Hétfő Szent Franciska
10. Kedd Szent Emil
11. Szerda Szent Konstantin
12. Csütörtök Szent Gergely
13. Péntek Szent Patrícia
14. Szombat Kiss József —
15. Vasárnap 9h: 

este: Császár Vince, Tóth Matild, 
Tóth Terézia, Vass József

Nagyböjt 3. vasárnapja 
Szent Kelemen

16. Hétfő Szent Herbert
17. Kedd Szent Patrik
18. Szerda Fülöp Sándor Szent Sándor
19. Csütörtök Szent József
20. Péntek Csáki Boldog Mór
21. Szombat Szekeres Ferenc, Szeredi Rozália, 

Révész Sándor, Szekeres Margit
Szent Benedek, Flüei Szent 

Miklós
22. Vasárnap 9h: Módra Szilveszter

este:
Nagyböjt 4. vasárnapja 

Szent Beáta
23. Hétfő Szent Ottó
24. Kedd Papp Gábor Szent Gábor
25. Szerda Gyümölcsoltó 

Boldogasszony
26. Csütörtök Szent Emánuel
27. Péntek Szent Lídia
28. Szombat —
29. Vasárnap 9h: Varga Ferenc

este:
Nagyböjt 5. vasárnapja 

Szent Bertold
30. Hétfő Climacus Szent János
31. Kedd Szent Benjámin

Miseszándékok
Március (az esti szentmisék időpontja 18 h)
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URAM, GYÖTÖR EZ AZ ARC

Ha minden erőnkből nem küzdünk a Világ igazságtalanságai ellen, ott, ahová az Atya 
akarata állított bennünket, akkor nem vagyunk igazi, hívő keresztények. Nem szeretjük igazán 
Istent. Ő mondotta szent János apostol által: „Aki ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, Istent, 
akit nem lát, hogyan szerethetné?” (1Jn 4,20). És: „Gyermekeim, ne szeressünk szóval, hanem 
tettel és igazsággal!” (1Jn 3,18).

A keresztény lelkiismeret nem elégedhet meg azzal, hogy egy arcot tisztára mos, vagy 
redőit ráhintett porral tünteti el; ama súlyos erkölcsi és társadalmi bajok gyökerét kell keresni, 
okait orvosolni, amelyek ilyen rúttá tették ezt az emberi arcot.

*
„Erre azok is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesnek vagy szomjasnak, vándornak 

vagy mezítelenül, betegen vagy börtönben, és nem szolgáltunk neked? Ő azonban így felel: 
Bizony mondom nektek: Amit nem tettetek eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek!” (Mt 
25, 44-46).

*
Egész este gyötört ez az arc, Uram!
Élő szemrehányás,
Hosszú segélykiáltás, mely megrázta nyugalmamat.
Még ifjú ez az arc, uram, és az emberek vétkei máris rája szabadultak vadul,
Míg ő állt védtelenül a csapásaik alatt.

Minden oldalról ellene rohantak:

Jött a nyomor,
A barakklakás,
A rozzant ágy,
A bűzös levegő,
Az alkohol,
A füst,
Az éhség,
És a kórház:
A szanatórium.

A kimerítő munka,
A megalázó munka,
A munkanélküliség,
A gazdasági válság,
A háború.

Elcsábító bálok,
Az ízléstelen dalok,
A vérlázító filmek,
A bódító zenék,
Mocskos, hazug csókok.

Harc az életért;
A lázadás,
A verekedés,

A segélykiáltások,
Az ütések,
S a gyűlölet.

Jöttek mindenfelől:
Ezerarcú elrettentő és fertelmes 

emberi önzések
piszkos görbe ujjakkal,
Felszakadt koszos körmökkel,
bűzlő páráikkal.
Összefutottak a Világ legszélső 

határaitól
az Idők kezdetétől,
mindenfelől és minden időből,
És lassan, alattomosan, egymás után,
Vagy hirtelen, összerohanva mint a 

barmok,

S ütöttek,
korbácsoltak,
suhintottak,
dolgoztak,
gyúrtak,
elnyomtak,
vertek,
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véstek,
cserzettek.

És íme az Arc, ez a szegény arc.
Tizennyolc év után, végre bemutatják;
de évszázadokba került, amíg 

megalkották.
Ecce Homo: Íme az ember…

Íme ez a szegény emberi arc, mint egy 
nyitott könyv.

A nyomorúság és az emberi vétek 
nyitott könyve.

Az önzés,
a gőg,
a gyávaság könyve,
A kapzsiság könyve;
az érzékiség,

a megalkuvások,
a lemondások könyve.

Íme itt van, mint egy siralom-ének,
lázadó kiáltás,
és egy lélekbe vágó segélykérés.
Mert e fájdalmas, ez eltorzított arc 

mögött,
E zavaros szemek mélyén,
Mint a sötét medence vizében 

elsüllyedő fuldokló felfelé tárt hófehér és 
összekulcsolt könyörgő kezei,

Mint egy fény,
egy láng,
egy tragikus könyörgés;
Egy lélek kiolthatatlan kívánsága, 

amely túl szeretné élni szennyezett sarát.

Gyötör ez az arc, Uram, megrémít és megítél.
Mert a többiekkel együtt én tettem ezt vele; hagytam, hogy ezt tegyék vele!
Arra gondoltam, Uram, hogy ez az ifjú ember a testvérem – de a te testvéred 

is!

Ó, mit tettünk Családod egyik tagjával?!

Uram, félek ítélő szavadtól.
Attól tartok, hogy az utolsó napon elvonultatod majd előttem emberi 

testvéreim arcát, főképpen majd azokét, akik városomban, az én utcámban laktak, 
akik velem dolgoztak.

És könyörtelen fényed mellett majd meglátom ezeken az arcokon
a ráncokat, amelyeket én szántottam,
a szájat, amelynek keserű vonásait én véstem,
a ferde fintort, amelyet én faragtam,
a kialvó tekintetet, amelyet én homályosítottam el és oltottam ki mindörökre.

Jönnek, majd könyörtelenül jönnek, hogy megmutassák magukat, a nyomor és a bűn 
bosszúálló, riasztó példáit.

Jönnek, akiket ismertem és azok is akiket sohasem láttam; jönnek kortársaim és a 
többiek, mind, akik a Világ e rettenetes műhelyében őket követték.

És én elborzadva, csendben, mozdulatlan maradok.
S ekkor, Uram, Te majd így szólsz hozzám:

„… ÉN VOLTAM…”
*

Bocsáss meg, Uram, ezért az arcért, amely elítélt.
Köszönöm, Uram, az arcot, amely felébresztett.

(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! című könyvéből)
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" „ ’ ’Hazai ”" ” versek

Ki vagy, Uram?

Hogy ki vagy, szívem mondja, de

Ésszel fel nem foghatom;

Egyszer mindent megértek. De addig?

A kérdést el nem titkolhatom!

Ki vagy, ki teremtesz,

De nem teremtődsz;

Ki szeretsz,

És ki soha sem zsörtölődsz!

Ki láttatod magad,

De Te mégsem látszol,

Láthatatlan kezeddel,

Mégis rám vigyázol!

Ki megbocsátod, az ellened elkövetett

Minden vétkem,

Pedig én azt, soha – soha,

Még csak ki sem érdemeltem!

Ki nem szégyelltél, hozzánk jönni,

Értünk, bűnösökért keresztre szállni.

Hogy tudnánk ezt meghálálni?

Itt a földön jókká válni?

Ki példát élteddel adtál,

Ki az ellennek, mást nem

— Szeretet, szeretet —

Csak ennyit mondtál.

…

Eszem így kérdezi: „Ki vagy?”

Amit még most sem tudok!

De szívem tudja, és ezt hittel vallja.

Bár a kérdés mindig nyitott marad!?

1993. február

Kis G. József:
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Egyházközségi hírek:

Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a 
következő telefonszámokon lehet elérni:

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

Miserend: kedd-szombat: 18.00

vasárnap: 9.00 és 18.00

A plébánia ügyfélfogadási rendje:

Kedd: 900 – 1200 –ig.

Péntek: 900 – 1100 –ig.

A röszkei plébániahivatalt ezentúl mobiltelefonon is hívható: 

06-30-359-1050.

A plébánia weboldala: www.plebaniahivatal.roszkenet.hu

Az iroda nyitvatartása megváltozott!

Az esti szentmisék március 1 .-től 18  órakor 
kezdődnek.

Nagyböjt péntekjein 17.30  órai kezdettel 
keresztutat végzünk a templomban.

A házszenteléseket továbbra is kedden  és 
csütörtökön  délután, i l l . előzetes egyeztetés szerint 
szombat délelőtt végezzük.

A külterületi házak szentelésére későbbi időpontba 
kerül sor.
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lgondolkodtató!!!

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis veréb, aki el akart 

repülni dél felé a nagy hideg elől. Nagyon lemaradt a társaitól, 

ezért megállt pihenni, közben jéggé dermedt. És a földre pottyant 

szegény.

Arra járt egy tehén, aki megsajnálta és lecsinálta. A trágya jó 

meleg volt és ettől a veréb felmelegedett. Életben maradt és jó 

melegben volt, ezért énekelni kezdett.

Aztán arra ment egy éhes cica, aki meghallotta az éneket, 

elkotorta a trágyát, meglátta a kis verebet és felfalta.

Az eset tanulságai:

1. Aki „tesz rád”, az nem jelenti azt feltétlenül, hogy ő

az ellenséged.

2. És akik kihúznak a csávából, nem feltétlenül a 

barátaid.

3. És ha melegben vagy és boldog vagy, bárhol is 

legyél, jobb, ha befogod a szád!

E
A veréb

Börcsök Eszter rovata
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BÖBE-FÉLE PUNCSOS

Elkészítés:

A tészta elkészítése:
A lisztet a sütőporral összekeverjük, és a vajjal elmorzsoljuk. Majd bele keverjük a 

cukrot (szerintem, itt még lehet sima kristálycukrot használni). Majd hozzáadjuk a két tojás 
sárgáját és a tejet (1,5 dl) és összegyúrjuk.

Ezután három egyenlő részre osztjuk, és lisztezett deszkán 30x30 cm-es lappá 
nyújtjuk; majd sütőpapírral bélelt tepsiben, előmelegített sütőben egyenként megsütjük. 
(vigyázzunk ne égessük meg őket).

A krém elkészítése:
Ha kihűlt a három lap, amit sütöttünk, akkor kiválasztjuk közülük a legrosszabbul 

sikerültet, és összetörjük apró darabokra. (Én a másik két lap szélét is le szoktam vágni és azt is 
beletördelem.) Majd a tejjel leforrázzuk.

A krémhez a vajat habosra keverjük a cukorral, a rummal, a lekvárral és a 
kakaóporral, majd összekeverjük a leforrázott darabokkal. Ha alaposan összekevertük, akkor a 
megmaradt két lap közé töltjük.

A sütemény teteje:
A négy tojásfehérjét a porcukorral habbá verjük, s mikor látjuk, hogy majdnem 

tejesen megkeményedik, még gőz fölött 5 percig tovább verjük. Mikor kemény a sütemény tetejére 
kenjük (ne egyengessük csak olyan „kócos” legyen). Ha kész csokit olvasztunk, és egy villa 
segítségével a habra csapkodjuk.

(Összeállította: Ocskó Sebastian)

Juci ünnepi receptjei

Hozzávalók (a TÉSZTÁHOZ):
 50 dkg liszt 
 1 csomag sütőpor
 20 dkg porcukor
 25 dkg vaj
 2 tojássárgája
 1,5 dl tej

Hozzávalók (a KRÉMHEZ):
 3 d forró tej
 10 dkg vaj
 10 dkg porcukor
 3 ek rum
 3 ek baracklekvár
 3 ek kakaópor

Hozzávalók (a TETEJE):
 4 tojás fehérje
 20 dkg porcukor
 5 dkg étcsoki

Jó étvágyat!
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Március 16. KÖLNI SZENT HERIBERT érsek

Worms,  970 körül .  +Köln,  1021.  március  16.
III.  Ot tó császár  (983–1002) leghívebb barát ja ,  l egbefolyásosabb 

tanácsadója és  kancel lár ja  vol t  Heribert ,  a  későbbi  köln i  érsek.  A császár ,  
akinek mintaképe vol t  Nagy Károly,  vi lágot  át fogó terveket  szőt t :  bi rodalmát 
keresz tény birodalommá akarta  tenni ,  amelyben a császár  és  a  pápa együt tesen 
uralkodik.  A f iatal  uralkodó ókori  mintaképeket  is  ál l í tot t  maga elé;  Rómát  az  
Aventinuson levő rez idenciával  együt t  ú j  bi rodalma középpont jának tekintet te .  
Hogy kancel lár jának,  Heribertnek mennyi  része vol t  ezekben a tervekben,  arról  
nem szólnak a források,  a  császár  küldetésébe  vetet t  hi t  azonban elevenen  
élhetet t  benne,  különben al igha maradhatot t  volna meg mel let te  i lyen  fontos  
t isz tségben.

Heribert  970  körül  születet t  Wormsban Hugó gróf  f iaként .  Tudományos  
és  teológiai  képzet t ségét  a  wormsi  dómiskolában szerez te meg.  Hosszú időn át  
él t  a  lotharingiai  Gorze reformkolostorában anélkül ,  hogy a rendbe belépet t  
volna.  Miután visszatér t  Wormsba,  a  dóm prépost ja  és  III.  Ot tó 
kancel lár iájának  tagja let t ;  a  császár  994-ben Itál ia  kancel lár jává nevezte ki .  
Még ugyanebben az  évben vezető szerephez  jutot t  Heribert  az  udvarban,  és  
folytonosan a császár  közvet len közelében vol t ,  minden út jára elkísérte .  998-
ban átadta neki  Ot tó a németországi  kancel lár  hivatalá t  is ,  és  körülbelül 
ugyanebben az  időben kapta meg a „ logothetész” r i tkán adományozot t  címét ,  
amely csak a  császár  legbizalmasabb tanácsadói t  i l le t te  meg.  995-ben 
visszautasí tot ta  a  würzburgi  püspökséget  tes tvére,  Henrik javára.

Amikor másodszor is  felajánlot ták neki  a  püspöki  széket ,  Heribert  
vi lági  pályafutása tetőpont ján ál l t .  997 -ben együt t  vol t  a  császárral  második 
római  út ján,  amikor a kölni  érsekség megüresedet t ,  és  a  káptalan válasz tása rá  
eset t .  Követ te a  hívást ,  elhagyta a  császári  udvart ,  és  a  tél  közepén Kölnbe 
utazot t .  December 25-én szentel ték püspökké.

Ezután megpróbál t  ereje szerint  bei l leszkedni  új  tevékenységi  körébe.  
Főkancel lár  maradt  ugyan Heribert ,  fő  gondja azonban et től  kezdve az
érsekségére  i rányul t .  Az 1000.  évben  III.  Ot tó környezetében csak  ennek  
aacheni  látogatása idején tar tózkodot t ,  mivel  a  város  a  kölni  egyházmegyéhez 
tar tozot t .  Két  évvel  később a császár  magához hívta  Itál iába.  Heribert  
januárban érkezet t  meg Paternóba,  még éppen idejében,  hogy átvehesse  a 
császár  végakaratá t ,  és  mel let te  lehessen halála órájában.  A birodalmi 
jelvényekkel  és  az  uralkodó hol t tes tével  együt t  visszaindul t  Németországba,  s  a  
császár  földi  maradványai t  Aachenbe vi t te ,  ot t  azután húsvét  vasárnapján  
ünnepélyesen el temet te.  III .  Ot tó  utódával ,  Szent  Henrikkel  már a  hazautazás 

Kalendárium
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a lkalmával  el lentétbe kerül t  az  érsek,  amikor az  a  birodalmi jelvények kiadását  
követel te  tőle.  Her ibert  végül  is  engedni  vol t  kénytelen  a jövendő császár 
akaratának,  a  következő időkben azonban távol  maradt  a  pol i t ikától .  
Főkancel lárként  III.  Ot tó halála után nem jelent  meg többé.

Annál  inkább tevékenykedet t  egyházmegyéje érdekében.  Legfőbb terve,  
amely még III.  Ot tó életében megfogalmazást  nyert :  egy bencés  apátság 
alapí tása,  a  Köln mel let t i  Deutzban valósul t  meg.  Az apátság birodalmi 
javakkal  tör tént  gazdag el látása az  elhunyt  császár  végrendelkezése vol t ,  s  ez t  
Heribert  hűségesen  tel jes í tet te  is .  Más javakat  is  adományozot t  a  deutz i  
templomnak saját  bi r tokából  a  templom 1019.  május  3-án történt  felszentelése  
alkalmából .  Deutz  vol t  Heribert  életműve,  amelyhez  mindig különleges  
érdeklődés fűzte,  anélkül ,  hogy püspökségének más templomait  elhanyagol ta 
volna.  Gazdag alapí tványokat  köszönhet  neki  a  Stablo-Malmedy,  Werden és  a 
kölni  nagy Szent  Márton- apátság.

Heribert  tudományos érdeklődése csak  néhány,  neki  aján lot t  í rásból 
tárul  fel .  Egy gorzei  szerzetes ,  Albwinus neki  ajánlot ta  az  Antikrisz tusról  
szóló művét ,  a  remete Alkuin az  erényekről  és  bűnökről  szóló kis  könyvét .  
Személyes jámborsága és  sz igorú egyházias  érzülete mintaképül  szolgál t  
kortársainak;  különösen a szegények és  betegek i ránt i  gondoskodását  
magasztal ták:  gyakran maga kereste  fel  őket ,  hogy ínségüket  enyhí tse.  
Egyházmegyéjében tet t  látogató út jai  alkalmával  rendszeresen tájékozódot t  
minden plébániáról  és  kolostorról ,  a  papság és  a  rábízot t  nép fegyelméről .  
Egyik látogató út ja  alkalmával  súlyos  lázban megbetegedet t .  A szentségek  
vétele után hajón Kölnbe vi t ték,  s  ot t  hal t  meg 1021.  március  16-án .  
Kívánságára Deutzban temet ték el .  S ír jánál  számos csoda történt .

1227-ben IX.  Gergely pápa avat ta  szent té .

H

Március 27. SALZBURGI SZENT RUPERT püspök

+Salzburg,  718(? )  március  27.
Számos olyan  í r  szent  van,  akinek az  ünnepét  megünnepl ik  vagy 

megünnepel ték német  nyelvterületen is  –  sőt  gyakran  csak  ot t  –,  német  szent  
viszont  csupán egy akad,  akinek az  ünnepét  a  német  nyelvterületen kívül  csak  
Írországban ül ik  meg.  Szent  Rupert  az ,  aki t  a  salzburgi  érsekség legfőbb 
védőszent jeként  t i sz tel .  Írországban  Robertach  néven ismert .  Tisz tele tének oka,  
hogy a kont inensen  tevékenykedő í rek  barát ja  vol t .  Egyik  utóda,  az  í r  Szent  
Virgi l ,  774.  szeptember 24-én Szent  Rupert  csont jai t  a  Rupert  ál tal  alapí tot t  
Szent  Péter- templomból  átvi tet te  az  új ,  Rupertnek szentel t  templomba,  amely a  
püspök székhelye le t t .

A Római  Mart i rológium azt  mondja Rupert ről ,  hogy „a  bajorok és  
noricumiak közöt t  csodálatosan el ter jesz tet te  az  Evangél iumot”.
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Hrodpert  –  ahogy eredet i leg hangzot t  a  neve – egy nemes frank 
nemzetségből  származot t ,  és  a  7 .  század második felében  W ormsban magas  
egyházi  mél tóságra  jutot t .  Abban az  időben azon fáradoztak  a bajor  Agi lolf ing 
hercegek,  hogy a  keresz ténységet  el ter jesszék országukban.  Theodó herceg 
Rupert től  kért  segí tséget .  Rupert  először küldöt tek ál tal  akarta  megál lapí tani ,  
hogy adot tak-e  a te rmékeny munka fel tételei .  A híradás  kedvezően hangzot t ;  
mindenekelőt t  biz tosra lehetet t  venni  a  hercegi  ház  támogatását .  Rupertnek  
ünnepi  fogadtatást  kész í tet tek Regensburgban;  lehetővé tet ték számára,  hogy a  
hercegségben i l lő  helyet  keressen a maga és  társai  számára tevékenységük 
központ jául ,  és  hogy templomokat  ál l í thasson helyre  (a  korábbi  hi thirdetők 
alapí tásai  gyorsan  elpusztultak) ,  és  más szükséges  épületeket ,  elsősorban 
bizonyára kolostorokat  épí thessen.

Egy későbbi  hagyomány szerint  Rupert  messze túl jutot t  az  ország 
határain,  a  Tauernen át  Karint iáig,  ot t  azután sz lávoknak prédikál t ,  mielőt t  
ál landó lakóhelyet  válasz tot t  volna.  Történet i leg bizonyos ebben a 
hagyományban,  hogy Rupert  le rakta a  Kelet  felé  i rányuló missz ionálás  alapjai t .

Rupert  a  tá rsaival  együt t  azon a helyen  telepedet t  le ,  ahol  a  Fischbach  
beleömlik a Wallerseebe.  Egy Szent  Péternek szentel t  kis  templomot  épí tet t  o t t ,  
amely később Szent  Péter  tavi  temploma néven vál t  i smert té .  Theodó herceg 
később neki  adományozta a régi  római  várost ,  Juvavumot  határoló területet  és  a  
fölébe épí tet t  kas télyt .  Juvavum áldozatul  eset t  a  népvándorlás  kori  
viharoknak,  omladékai t  gyom fedte,  a  római  telepesek utódai  szétszórtan laktak 
a vidéken.  A város  újra felépí tését  Rupert  művének tekint ik .  A város  peremén,  
a  kastély lábánál  egy nagyobb,  hasonlóképpen Szent  Péternek szentel t  
templomot  emelt ,  s  ennek kolostora és  iskolája csakhamar felvirágzot t ;  hozzá 
tar toztak azok az  ér tékes  sóbányák,  amelyek  után az  új jáéledő város  a 
„Salzburg” nevet  kapta.

Rupertet  apátnak és  püspöknek nevezik.  A püspöki  hivatal  abban az  
időben sok helyen,  sőt  Írországban kizárólagosan,  nem egy városhoz és  egy 
egyházmegyéhez  kötődöt t ,  hanem egy kolostorhoz.  Úgy lát sz ik,  hogy Rupert  a  
Szent  Péter  kolostor  püspöke vol t ;  Salzburg egyházmegyéjé t  csak több évvel  a  
halála után létes í tet te  Szent  Bonifác.

Rupert  a  Szűzanyának szentel t  női  kolostort  i s  alapí tot t  (ma 
Nonnenberg) ,  és  unokahúga,  Eintrud vezetése alá rendel te .  Hogy előmozdí tsa a 
papság kiképzését ,  hazájából  t izenkét  munkatársat  hívot t  be;  köztük vol t  a 
később sz intén szentként  t isz tel t  Chuniald és  Gis lar .  A Szent  Péter -kolostor 
közössége,  amint  Rupert  élet rajzából  tudjuk,  alapí tásától  kezdve ki tűnt  a  
l i turgikus napirend sz igorú megtartásával ,  amely éppúgy vol t  í r ,  mint  bencés  
hagyomány.

Rupert  „az  Úr fel támadásának napján” hal t  meg,  s  ez t  az  í rországi  
hagyomány szerint  március  27-re tesz ik.

Rupertet  püspökként ,  egy sóshordóval  a  kezében ábrázol ják,  s  a  
környék bányászai  védőszent jükként  t isztel ik . (Összeállította: Kiss Gábor)
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A  nag yb ö j t

A nagyböjt a húsvétot megelőző időszakra esik, melynek lényege a lelki 
felkészülés a kereszténység legfontosabb ünnepére, Jézus feltámadására. A 
magyar felekezetek különböző módon gondolkodnak a böjt jelentőségéről és 
szabályairól.

Római katolikusoknál hamvazószerdától nagyszombatig
2009. február 25. – 2009. április 11.

A nagyböjt kialakulása a késő ókorra és a kora középkorra tehető. Az 
őskeresztények húsvét előtt egy-két napos vagy 40 órás böjtöt tartottak, a források 
a 3. századtól számolnak be a nagyhétre kiterjedő böjtről: hétfőtől csütörtökig csak 
kenyeret, sót és vizet fogyasztottak, pénteken és szombaton pedig tartózkodtak az 
étkezéstől. A negyven napos böjtről elsőként a nikaiai zsinat (Kr. u. 325) tesz 
említést, amely arról tanúskodik, hogy a keleti és a nyugati egyházak eltérő 
felfogást vallottak a böjtről. Ez a különbség – noha az évszázadok alatt formálódott 
– a mai napig megmaradt. A nagyböjtről alkotott keresztény felfogást tovább 
színesítik a reformáció felekezetei.

Római katolikus egyház
A keresztényüldözések idején eltérő liturgia alakul ki a különböző 

egyházközösségekben, az üldözések megszűnése után (Kr. u. 313) került előtérbe 
ezek egységesítése. A nikaiai zsinat az első kísérlet volt a tézisek összehangolására, 
és mivel minden keresztény közösség képviseltette magát, az első egyetemes 
zsinatnak nevezik. A zsinat 5. kánonja kitér a nyugati és a keleti egyházak 
nagyböjttel kapcsolatos szokásaira. A később megalakuló római katolikus egyház 
az előbb említett csoport hagyományaira épül, amelynek alapja, hogy a hétfőn 
kezdődő böjtbe beleszámít a nagyhét, a vasárnapot pedig nem tekintik böjtelő 
napnak. Ennek megfelelően hat héten keresztül összesen 36 napon át tartott a 
nagyböjt. Később a napok számát felkerekítették 40-re, így az időszak kezdete a 
ma ismert hamvazószerdára tolódott.

A szigorú nagyböjt általában már nem szokás, napjainkban a római 
katolikusoknál általánosan elfogadott, hogy
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♦ hamvazószerdán és nagypénteken napi háromszor étkeznek, de csak 
egyszer laknak jól,

♦ pénteki napokon nem fogyasztanak húst,
mindezek mellett előtérbe került a lelki felkészülés jelentősége.

Görög katolikus egyház
Az ortodoxiából kivált, a pápa fennhatóságát elfogadó egyház hívei 

elsősorban a történelmi Magyarország észak-keleti részén élnek. Nagyböjti 
szokásaik a nikaiai zsinat kelet ágához tatoznak, miszerint a hétfőn kezdődő 
nagyböjtbe nem számít bele a nagyhét, a vasárnap mellett pedig a szombatot sem 
tekintik böjtelő napnak (nagyszombat kivételével). Ennek megfelelően hét héten 
keresztül összesen 36 napon át tartott a nagyböjt. A napok számát szintén 
felkerekítették, azonban a nyugati rítustól eltérő módon: egy teljes hetet vezettek 
be előböjtnek, s mindezt megtoldották két előkészületi héttel, amikor fokozatosan 
elhagyták a hús és a vaj fogyasztását. (Érdemes megemlíteni, hogy a nagyböjtöt 
időszakra esett a hagyományos görög katolikus halottak napja is.)

Korábban a böjt igen szigorú volt és az előkészületi hetek miatt hosszúra 
nyúlt. Napjainkban a nagyböjt étkezési szokásai enyhültek:

♦ húshagyó és vajhagyó vasárnappal kezdődő előkészületi időszak 
megtartása nem jellemző,

♦ nagyböjt első napján és nagypénteken az állati eredetű termékek 
fogyasztása nem megengedett,

♦ nagyböjt idején szerdán és pénteken hús fogyasztás nem megengedett,
♦ nagyböjt hétköznapjai bűnbánati napok, amikor a hívők személyesen 

döntenek a böjt jellegéről (pl. lemondanak általuk kedvelt szokásról vagy jótékony 
cselekedetet végeznek),

mindezek mellett a nagyböjt a csend időszaka, amikor Istenhez, a családhoz 
és önmagukhoz kerülnek közelebb a hívők.

Református és evangélikus egyház
A reformátusoknál a külső szabályok háttérbe húzódnak, így nincs előírt 

nagyböjt. A felekezetalapító Kálvin szerint szükség szerint lehet böjtölni, de a 
húsvétot megelőző időszak elsősorban a lelki felkészülésről szól.

Az evangélikusok hasonlóképpen sem böjtölnek, a lelki megújulást tartják 
szem előtt.

(Forrás: www.unnep.eu/kereszteny-unnepek/; Összeállította: Kiss Gábor)
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Brémában a fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó törvényszéken látható plakát szövege:

12 tanács azoknak a szülôknek, akik gyermekeiket 
bûnözôkké akarja nevelni!

1. Adj meg gyermekednek mindent, amit csak akar, így arra a 
meggyőződésre jut majd, hogy az övé az egész világ!

2. Ha gyermeked trágár, ízléstelen kifejezéseket használ, csak nevess 
rajta, hogy annál érdekesebbnek tartsa magát!

3. Semmiféle vallásos nevelésben ne részesítsd! 18 éves korában majd 
ő maga választhat, miben higgyen!

4. Sose mond gyermekednek: „nem jó”, „nem helyes”! ezáltal esetleg 
még bűntudata támadna.

5. Minden hibáját, hazugságát igyekezz helyette elrendezni, vagy 
mentegetni! Így biztos lesz abban, hogy a saját vétségeiért is 
mások a felelősek.

6. Olvasson, amit csak akar! Evőeszközét viszont gondosan 
fertőtlenítsd!

7. Házassági veszekedéseiteknek legyen a tanúja! Ha majd elváltok, 
legalább nem csodálkozik.

8. Bármit kívánna, adj neki pénzt rá, nehogy valaha is rádöbbenjen, 
hogy a pénzért meg kell dolgozni!

9. Gondoskodj arról, hogy minden lehetséges ajándékot, ételt, italt, 
luxust, stb. megkapjon. Különben a reklámok láttán esetleg 
depresszióba esik.

10. Adj neki mindig igazat! Hiszen a szomszédok, a tanárai és mindenki 
más is csak bosszantják, és kárát akarják.

11. Ha végül haszontalan csibész lesz belőle, mond el mindenkinek, nem 
tehetsz róla, hiszen mindent megtettél érte.

12. Készülj föl időben a rögös, tövises életre. Ha a fentieket 
megtartod, mindenképpen részed lesz benne.
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J
– Hogy sikerült a lánya házassága, szomszédasszony?
– Remekül! A férje hagyja pihenni, még a reggelit is ágyba viszi neki, 

el is mosogat, sőt a múlt héten vett a lányomnak egy nercbundát!
– Ne mondja! És hogy vált be az új menye?
– Rémes egy teremtés! Délig hever az ágyban, a fiammal készítetti el 

a reggelit, szegény gyereknek kell mosogatnia, és ami mindennek a teteje, 
a múlt héten még egy nercbundát is kizsarolt magának!

J
A divatos pesti jósnő fogadóórát tart. Arcára sötét fátyolt 

borítva ül s hallgatja az elébe járuló klienseket. Ki-ki a családi 
problémáira vár tőle megoldást. Az előszoba sűrűn teli van 
várakozókkal.

– Na, sikerrel járt? – kérdi egy hölgy a jósnőtől éppen kilépő 
férfit.

– A legnagyobb mértékben.
– Mi volt a problémája?
– A feleségem minden délben eltűnik hazulról, este pedig egy 

rakás pénzzel tér haza.
– És hogy nyugtatta meg a jósnő?
– Felemelte a fátylát.

J
Újgazdagék rózsadombi villájukhoz bentlakás fejében személyzetet is 

szerződtetnek.
A férj, maszek autófényező, egy nap korábban érkezik haza, és a kertészt a 

nappaliban találja, elterpeszkedve egy fotelben, lába az asztalon, kezében 
whiskys pohár, szájában drága, nyugati cigaretta.

– Na, látom, magának aztán jól megy nálunk! – tör ki a felháborodás az 
autófényezőből.

– Még szép, hogy a feleségemet az ölébe nem ülteti!
– Már gondoltam rá – feleli a kertész –, de a nagyságos asszony még nem 

jött fel a sofőr szobájából.

J
„Magasan pozícionált, komoly anyagiakkal rendelkezô, 

középkorú férfi lakással, kocsival olyan feleséget keres, aki 
szolgálat kész, tud hallgatni és hûséges.”

A megadott jeligére ez a válasz érkezik:
„Tisztelt uram, hirdetése – nyilván tévedésbôl – más 

rovatban jelent meg. Ön nem feleséget keres, hanem kutyát. 
Nézzen be üzletünkbe!”

Viccek:
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MEGOLDÁS: 
1. Jákob 2.
Jónás 3. Judit 
4. Jób 5. Jakab 
6. János 7. 
Júdás 8. Jairus

A rejtvényre adott megfejtéseiket minden hónap 28-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévő” szerkesztőinél, a „Csodatévő fillérek” perselybe vagy 
Interneten.

Előző rejtvényünkre csak egy helyes megfejtést küldtek!

Rada Sarolta(Borota)
A februári rejtvényünk helyes megfejtése:

„Pálnak fordulása, fél tél elmúlása.”

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
E-mail: csodatevo@citromail.hu

Rejtvény!!! Minden válasz "J" betűvel kezdődik.

Vajon melyek lehetnek azok?

Segítségül, minden megfejtéshez, 

három ismertetőt adunk!
1. 

- Isteni ígéretet kaptam, hogy nagy nép atyja 
leszek

- Tizenkét fiamtól származott Izrael tizenkét 
nemzetsége

- Ikertestvéremtől megszereztem az 
elsőszülöttségi jogot és az atyai áldást
2. 

- Isten prófétája voltam, de küldetésem elől 
először menekülni próbáltam: hajóra szálltam

- A hajósok az éppen kitört vihar okozójának 
engem tartottak, ezért bedobtak a tengerbe

- Egy cet gyomrában raboskodtam három 
napig, utána mégis elvégeztem a rámbízott 
feladatot: megtérítettem a bűnös Ninivét
3. 

- Zsidó özvegyasszony létemre rávettem 
Betúlia lakóit, hogy a rájuk leselkedő veszély 
ellenére se legyenek kicsinyhitűek

- Az asszír Holofernesz lefejezésével 
mentettem meg Betúlia városát és a zsidókat az 
ostromlóktól

- Az egyházatyák erényeim (tisztaság, 
bátorság) miatt Szűz Mária előképének tartottak
4.

- Az Ószövetség egyik könyve nevemet 
viseli, életutam az ártatlanul szenvedő ember 
története

- Ezekiel próféta Noéval és Dániellel együtt 
az igaz, istenfélő ember példaképének mond 
(Ez14,14)

- A leprások védőszentjükként tisztelnek 

5.
- Jézus bátyámat és engem a „Mennydörgés 

fiainak” nevezett heves természetünk miatt
- Zebedeus és Szalome fia vagyok 
- Péterrel és Jánossal ott voltam Jézus 

színeváltozásakor
6. 

- A „Mennydörgés fiai” elnevezés másik 
címzettje vagyok (Mk 3,17)

- Máriával együtt ott álltam Jézus 
keresztjénél

- Az egyetlen apostol vagyok, aki 
természetes halállal halt meg
7. 

- Kötéllel, erszénnyel és vörös hajjal 
ábrázolnak

- Az apostolok felsorolásánál mindig a 
sorvégén említenek

- Csókom az árulás, a hamis szeretet jelképe 
lett
8.

- Nevem jelentése a héberben: „Ragyogjon 
fel az istenség”

- Kafarnaumban a zsinagóga elöljárója 
voltam

- Lányomat Jézus feltámasztotta a halálból


