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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

 

Szent Ágoston imája a Boldogságos Szőz közbenjárásáért 

Boldogságos Szőz Mária, Isten dicsıséges Anyja! Ki mondhat neked 

méltó dicséretet és hálát azért, hogy jóakaratoddal a romlásnak indult világ 

segítségére siettél. Nem magasztalhat eléggé a gyarló emberiség, amelynek 

a hozzád intézett angyali üzenettel tárult fel a megváltás útja. Fogadd ezért 

csekély és érdemeidhez fel nem érı hálánkat. 

És amíg hódolatunkat fogadod, eszközöld ki számunkra bőneink 

bocsánatát. Hallgasd meg imánkat és kérd számunkra bőneink bocsánatát. 

Eszközöld ki azt, amitıl félünk. Hiszen az igazságos bíró haragját 

leginkább te tudod kiengesztelni, akit méltónak talált az Úr, hogy az 

Üdvözítı és örök Bíró édesanyja légy. 

Szőz Anyánk, segítsd a nyomorultakat, gyámolítsd a kislelkőeket, 

gondozd a siránkozókat, imádkozzál a népért, járj közben az egyháziakért 

és légy jámbor asszonyok szószólója. Érezze mindenki segítségedet, aki 

tiszteli szent emlékedet. Támogasd készségesen a könyörgık kérését, és 

eszközöld ki számukra a kívánt eredményt. Aki méltónak találtattál a világ 

legnagyobb kincsének hordozására, könyörögj Isten népéért. Légy 

szánalommal a lesújtottak iránt és kegyelmes azokhoz, akik a 

mennyországtól még távol zarándokolnak. İrizz, hogy el ne 

fogyatkozzunk, segíts, hogy diadalt arassunk, állj mellettünk, hogy el ne 

vesszünk. 

Ámen. 

I. évf. 6. szám   2004. Május 



� 
2 

 
 

 
 
 
 

1. Szombat Szentlélekhez, Szőzanyához segítségért 
Európa népéért 

Szent József, a munkás 

2. Vasárnap 9h: Hálából 40. házasságkötési évfordulóra 
Ördög Szilveszter és Lovászi Piroska 
este: +Kalmár János (16.évf.) és +Kalmár 
Ferenc (40.évf.) 

Szent Atanáz,  
Szent Zsigmond 

3. Hétfı Csillag Istvánné Kovács Atala Szent Jakab apostol 
4. Kedd  Szent Mónika 
5. Szerda Hálából Szent Irén 
6. Csütörtök  Szent Judit 
7. Péntek Tóth Sándor és fia László Szent Gizella 
8. Szombat +Börcsök Imre és +Börcsök Etelka 1.évf. Szent Mihály 
9. Vasárnap 9h: +Dobó Antal (1.évf.) 

este: +Ördög Ferenc, +Márki Piroska, 
valamint Bóka és Márki szülık 

Szent Gergely 

 10. Hétfı Házszentelésben részesült családokért Szent Izidor 
11. Kedd Hála az elsıáldozás 75. évf. Szent Ferenc 
12. Szerda +Krabót György (8.évf.), +Tumó István, 

Király Veronika és +gyermekei 
Szent Pongrác 

13. Csütörtök A Fatimai Szőzanya segítségéért Szent Szervác 
14. Péntek +Paja Imre (10.évf.) és a család élı tagjaiért Szent Bonifác 
15. Szombat A Csányi és a Nagy család élı és + tagjaiért Szent Zsófia 
16. Vasárnap 9h: +Bózsó János és +Vass Anna 

este: Hívekért 
Nepomuki Szent János 

17. Hétfı A püspök úr szándékára Szent Paszkál 
18. Kedd + Ábrahám Antal I. János pápa 
19. Szerda Házszentelésben részesült családokért  Celesztin pápa 
20. Csütörtök  Sziénai Szt. Bernardin 
21. Péntek 38. házassági évf. Papp István és Tóth 

Etelka 
Bobola Szent András 

22. Szombat  Szent Rita 
23. Vasárnap 9h: +Farkas Dezsı és +Tóth Mária 

este: +Fodor Dezsı (23.évf.) 
Urunk mennybemene-
tele, B. Apor Vilmos 

24. Hétfı +Galgóczi József (3.évf.) Szent Eszter 
25. Kedd  Szt. VII. Gergely pápa 
26. Szerda  Néri Szent Fülöp 
27. Csütörtök  Szent Pelbárt 
28. Péntek  Szent Vilma 
29. Szombat  Szent Magdolna 
30. Vasárnap 9h: Az elsıáldozókért és szüleikért 

este: Hívekért 
Pünkösd 

Szent Johanna 
31. Hétfı 9h: +Kriván Miklósné Kolonics Etelka 

este: +Nyári Lajos és +Szécsi Rozália 
Pünkösdhétfı  

Miseszándékok 
Május (az esti szentmisék idıpontja 19 h) 

Szentek és 
ünnepek 
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A kezed 

 

A kéz alkot. A kéz teremt. Világot formál. Erejében fogja az anyagot. A világ 

megváltoztatásában az értelem munkatársa. 

A kéz érint. Tapintással „lát”, „észlel”. A kéz érzi a másik melegét. A szívdobogást ı 

tapintja ki. Kéz szorít kezet. A másik embert a kéz engedi el. A kéz integet, hív, küld vagy 

taszít. 

A kezedben magad mozdulsz meg. a kezed mozdulatával beszélsz, suttogsz, szónokolsz. 

Ha nincs szavad, kezed sem mozdul meg. 

Vak szemek ujjaid hegyei, mégis látsz velük és a világból olyat ismersz meg, melyet csak ı 

tapinthat ki. Más érzékszerved arról semmit sem tud mondani. 

A kezed. Érint és taszít. Üt és simogat. A kezed nyúl ételért, a kezed itat meg. szerelmesed 

testét a kezed fedezi fel. A kéz ringat. A kéz csukja le a halott szemét. 

A kezed. Szeresd. Örülj neki. Hisz hatalma van örömet adni. 

 

A lábad 
 

A térben élsz. Itt és ott azért is van neked, mert lép a lábad. A láb gyızi le a teret. Innen 

oda. Onnan ide. Gyızelem a távolság felett. Ha lábad nem volna, hiába repülı, hiába őrhajó. 

Lépések a Holdon, lépések a földön. Lépéseid otthon. A láb indul és érkezik. 

A láb megy, siet, fut. A lábad visz oda, ahová vágyol és megtorpan, ha valahova menni 

nem akarsz. Lábad gyızi le a nehézségi erıt. Ugrasz. Nyolcvan vagy százharminc centi 

magasat. Nincs szárnyad, de lábad van. 

És mennyi játék! Ugróiskola, futball, kézi- és kosárlabda. Séta az utcán, kóborlás réten-

mezın, és kíséred a patakot. A dombok, a hegyek, a völgyek és szakadékok! Lépcsık és 

járdák a városok utcáin, mind – mind a lábad élete. 

Minden lépés öröm. Számoltad már, hányat lépsz egy nap alatt? Annyi öröm. Örömmel 

lehet tele minden napod, ha lábad észreveszed. Figyelj rá. Nehogy késın vedd észre, amikor 

már fáj. 

 Lépj! 

 Táncolj! 

 Örülj! 

 

(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 
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Pünkösdi elmélkedés 

 
A Szentlélek fölségesen és páratlanul lejött az apostoli egyházra. Lejött ı azelıtt is; lejött 

a Sinai hegyre… lejött, mint ködoszlop a frigyszekrényre… lejött a salamoni templom 

fölavatására; de most nem keresett frigyszekrényt, gránitsziklát, templomot, hanem lelkeket; 

villáma szent tőzzé, ködoszlopa az ima füstjévé olvadt s ismételte a régi szót: Teremtsünk 

embert… embert, isteni hasonlatosságra… 

Várjuk a jó lelket; a jó lélek a Szentlélek s azt az Isten adja nagy kegyelemképpen. „Isten 

jó lelket ad az ıt kérıknek.” Mindenki akar jó lelket, a világ is; lelket, mely képes legyen az 

élet küzdelmeiben eligazodni s boldogulni. Mily sokat tesz a jó lélek, az a jóindulatú lélek, a 

hívı lélek, mely megnyitja szemét a hit világosságának; az aggódó lélek, mely üdvéért reszket; 

a lelkiismeretes lélek az élet nagy föladatainak teljesítésében! Ha jó, derült lelkünk van, akkor 

csillagfény és napsugár az életünk, de ha elborult e lelkünk, akkor egész világunk borús, 

bosszantó és unalmas. Mit használt Saulnak, hogy volt királyi öltözete, amikor nem volt hozzá 

jó lelke, hanem megszállta ıt a rossz, szomorú lélek s izgalomba hozta? Jézus megjelent Szent 

Katalinnak és kivette a szívét és a magáéval cserélte fel. Ezt teszi a Szentlélek a mi lelkünkkel. 

Lelkünk az elfogultságnak, a szeretetlenségnek, lemondásnak, gyávaságnak lelke, s a 

Szentlélek jó lelket ad e helyett. Ezért énekli az Egyház oly csengı szóval: Veni Sancte 

Spiritus!  (Jöjj Szentlélek!) 

Veni Creator Spiritus!  (Jöjj Teremtı Lélek!) – A Szentlélek oly erı, mely teremt, s 

nekünk is jól és erısen akaró, kiinduló, teremtı lelket ad. Erre van szükségünk. Erıs lélek 

nélkül tudomány, mőveltség, állás mit sem használ. Erısen kell fogni a kardot is, különben mit 

sem használ pengéje. Skander bég kardját is ócska vas közé dobhatjuk, ha nincs hozzá 

Skander bég karja. Az Egyház kegyszerei is csak úgy használnak nekünk, ha erıs odaadással 

fogjuk és vesszük, ha erıs, hajthatatlan a lelkünk. Jöjj el hát, Szentlélek! Bennem is erıs lesz a 

lélek, ha tárt ajtót nyitok a Szentléleknek, ha bízom benne s egyre javítom magam. Lelke az én 

lelkesülésem lesz, melyet az erı érzete fakaszt. Lelkes emberek kellenek, mert csak lelkes 

emberek képesek valamire. Szent Ferencnek kordája megkötötte a XII. század forradalmának 

kerekét, hogy örvénybe ne rohanjon; én is képes leszek sokakat menteni, ha lesz bennem lélek. 

Teremts hát lelket belém, te teremtı Lélek; megsemmisülök elıtted, mert a Teremtı semmibıl 

teremt; megalázom magamat s úgy kérlek.  

 

(Prohászka Ottokár) 
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Egyházközségi hírek: 
 

Úti kalauz 
 

„Utazásaid során városnézéskor ki ne hagyd a temetıket. Költıien szép 
tájakat járva, völgyekbe szorult falvakban szívet melengetı nyugalmat nagyon 
sokszor a temetıben találsz. Végtelen síkságon, alföldi lapályon szétterült, 
vagy tenyérnyi kis helyen meghúzódó települések faluszéli temetıiben 
szívedbe száll az a csend és béke, amit egy életen át kerestél. A halál az életrıl 
szebbet mesélhet, mert ı már végig élte az életét. Csodálatos az a temetı, 
amelyik az életrıl mesél, és kifelejtett kedveskedéseivel ajándékozza meg az 
ott járókat. Az élık otthonáról halottjaik temetıje beszél legtöbbet. – A temetı 
a legszebb találkozások helye és a legbékésebb otthon. 

 
Itt „nekünk elég lesz egy koporsó 
És elég lesz egy sírverem. 
Elég lesz fölénk egy keresztfa,  
S egy domb a temetıkertben. 
 
S mint ahogy csöndes Hóhullásban 
Egymásba olvad két pehely,  
Nevünket egyszerre mondjátok 
S egyszerre felejtsétek el.”  

 
Szeressük a temetınket. Szépüljön az is, jövı otthonunk. Ha lelkünk, a 

mester már nem lesz bennünk, szerszámainkat ide tesszük. Itt is rend legyen. 
Mindenki törıdjön vele, hogy aki a halottak falujába lép, lássa, érezze, milyen 
Röszkén az élı nép. 

Akiknek sírhelye lejárófélben van, az útépítés költségeiben segítsen azzal, 
hogy már most megváltja szeretteinek sírját újabb 25 évre. A befizetett bérleti 
díjjal is enyhíti gondjainkat. 

Szép és tiszta legyen temetınk. Ezért van 4 db gyüjtıkocsi az utak 
mentén. Ezekben szállítjuk a hulladékot a parkoló elıtt álló konténerekbe. 

Örüljünk mindnyájan, hogy megholtjaink szép helyen pihennek. 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor 
Lektorálta: Kartal József plébános 

 
 
 
 
 

Húzd 
össze a 

pontokat
! Mit 
látsz a 
képen? 
Minek a 
jelképe? 

 
 
 
 
 

A helyes megfejtéseket (a képet és a kérdésekre adott válaszokat) 
szeretettel várjuk a sekrestyébe. 

 
 

 ☺ 
- Barátom, a tudásodhoz képest igen magas fizetésed van! 
- Ez természetes! Hiszen a munka annál nehezebb, minél kevésbé ért hozzá az 

ember. 

☺ 
- Semmit se féljen – bátorította a hosszú szakállú sebész a páciensét – értem én a 

dolgom… 
A beteg megnyugodva engedi, hogy elaltassák. Amikor újra magához tért és 

megpillantotta a hosszú szakállat, boldogan hálálkodott: 
- Köszönöm, professzor úr, semmit sem éreztem… 
A hosszú szakállú férfi elmosolyodott és így szólt: 
- Én nem a professzor vagyok, hanem a Szent Péter… 

☺ 
Kapatos betér egy bárba: 
- Egy dupla konyakot, mielıtt még kitörne a botrány! 
- Amikor megitta, újra rendelt: 
- Még egy duplát, mielıtt kitörne a botrány. 

Öt dupla konyakot eresztett le ilyen módon a torkán. A pincér végül nem bírta tovább és 
megkérdezte: 

- Mondja már, milyen botrányra gondol? 
A kapatos elvigyorgott: 

- Arra, hogy nem tudok fizetni… 

Viccek: 

Rejtvény 


