
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

      
 

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

VI. évf.7. szám (70)  2009. Június 

 
 

Himnusz Szent Antal tiszteletére 
 

Csodákat kik látni vágytok, 
Ó, jöjjetek Szent Antalhoz! 
Fekélyt, nyomort, vétket, halált, 
Sátánt előz, gyógyulást hoz. 

 

Szent Antalnak imájára 
Tenger enged, bi l incs törik,  
Az elveszett tagot,  vagyont 
Ifjú és agg visszanyerik.  

 

Veszély tőnik, szükség múl ik, 
Páduában ezt hirdetik, 
Ezt beszél ik, kik érezték 
Szent Antalnak jótetteit. 
 

Szent Antalnak imájára  
 
Dicsıséget zengünk néked, 
Atya, Fiú és Szentlélek! 
Szentháromság egy Istennek 
Áldás legyen és dicséret. 
 

Szent Antalnak imájára  

Tartalomból: 
 

Miseszándékok 2. old. 
 

Részlet: 
Michel Quoist: Itt vagyok, 
Uram!  címő könyvébıl  
 3. old. 
 

Egyházközség i  h í rek
 5. old. 
 

II. Páduai Szent 
Antal hét programjai 
 6. old. 
 

EEEE lgondo lkodtató :lgondo lkodtató :lgondo lkodtató :lgondo lkodtató :     
Fontold meg… 
 7. old. 
 

Juci ünnepi receptjei:Juci ünnepi receptjei:Juci ünnepi receptjei:Juci ünnepi receptjei:    
„Cseresznyéskert” 

 8. old. 
 

Bolsenai csoda 
 9. old. 
 

Kalendárium:Kalendárium:Kalendárium:Kalendárium:    
SZENT MARCELLIN és SZENT MARCELLIN és SZENT MARCELLIN és SZENT MARCELLIN és 

SZENT PÉTERSZENT PÉTERSZENT PÉTERSZENT PÉTER    

 10. old. 
 

Vé l e m é n y e k  a  b é r m á l á s r ó l  
 14. old. 
 

ViccekViccekViccekViccek:::: 19. old. 

Re j t v é n yR e j t v é n yR e j t v é n yR e j t v é n y ::::  20. old. 



Csodatévı  2009. június 
 

� 
              2               

Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Hétfı  Szent Jusztinusz 
2. Kedd  Szent Marcellinusz pp 
3. Szerda Egy beteg gyógyulásáért Lwanga Szent Károly  
4. Csütörtök Szabó Jenı Szent Quirinusz-Kerény, 

Caracciolo Szent Ferenc 
5. Péntek  Szent Bonifác 
6. Szombat  Szent Norbert 
7. Vasárnap 9h: Varga János 

este: 
Szentháromság vasárnapja 

Szent Róbert 
8. Hétfı  Szent Medárd 
9. Kedd  Szent Efrém 
10. Szerda  Szent Margit 
11. Csütörtök  Szent Barnabás apostol 
12. Péntek Ördög József  

13. Szombat Szekeres István Páduai Szent Antal 

14. Vasárnap 9h: Tóth István, Tóth és Farkas 
szülık, elhunyt családtagok 
este: 

ÚRNAPJA 
Szent Vazul 

15. Hétfı  Árpádházi Szent Jolán 
16. Kedd Papdi Pál és neje, Hegyesi Ilona Szent Jusztina 
17. Szerda  Szent Adolf 
18. Csütörtök   
19. Péntek   Jézus Szent Szíve 

Szent Romuáld apát, 
20. Szombat  Szent Raffael 
21. Vasárnap 9h: Papp Róbert 

este: 
Évközi 12. vasárnap 

Gonzága Szent Alajos 
22. Hétfı  Mórus Szent Tamás 
23. Kedd Kószó Jánosné Ördög Etelka  
24. Szerda  Keresztelı Szent János 

születése 
25. Csütörtök  Szent Vilmos 
26. Péntek NEM LESZ SZENTMISE. Alexandriai Szent Ciril 
27. Szombat NEM LESZ SZENTMISE.  Szent László király 

28. Vasárnap 9h: id. Daka Imre, Haska Ilona, ifj. 
Daka Imre 
este: NEM LESZ SZENTMISE. 

Évközi 13. vasárnap 
Szent Iréneusz 

29. Hétfı  Szent Péter és Szent Pál 
apostolok ünnepe 

30. Kedd  A római egyház elsı szent 
vértanúi 

Miseszándékok 
Június (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 
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KÓRHÁZBAN 
 

Nagy titok a szenvedés, amelyet csak a hit fényénél érthetünk meg igazán. 
Nem az Isten akarta a Rosszat a Világban. De az emberek megvetették a 

Tervét (…a bőn…), megbontották az ember és a világmindenség egyensúlyát és 
elıidézték a szenvedést. De Krisztus eljött közénk, hogy rendet teremtsen e nagy 
összevisszaságban. És a céltalan szenvedés így lett a Megváltás eszközévé. 
 

* 
 

„A mi szenvedéseinket viselte és a mi 
fájdalmaink nehezedtek a vállaira. Mi pedig 
úgy éreztük, hogy az Isten keze sújt 
bennünket, az aláz és büntet meg bennünket. 
A mi bőneinkért szegeztetett által és a 
vétkeink miatt kellett meghalnia. Megváltó 
büntetésünk immár rajta pihen és az ı sebei 
által gyógyultunk meg mindnyájan.” (Iz 53,4-
5) 
 

* 
 

Ma délután meglátogattam egy beteget a kórházban. 
Osztályról osztályra menve, végigjártam a szenvedés Városának utcáit 

megsejtve mindazokat a tragédiákat, amelyek a virágos pázsitos utak és a fehér falak 
mögött húzódnak meg. 

Elıbb át kellett mennem az elsı kórtermen; 
Lábujjhegyen járva kerestem az én betegemet. 
Tekintetem úgy siklott végig a fekvıkön, mint a betegápoló könnyő keze, 

amikor nyílt sebet gondoz, és arra vigyáz, hogy újabb fájdalmat ne okozzon. 
Félszegen éreztem magam. 
Mint amikor egy tájékozatlan látogató a titok templomába téved, 
Mint egy hitetlen pogány, egy ısi bazilikában. 
A második kórterem túlsó sarkában akadtam rá az én betegemre. 
Az ágya mellett megálltam, s dadogtam nem tudván, hogy mit is mondjak 

köszöntésül. 
Zavarba hoz a szenvedés, Uram, rám nehezedik és eltipor. 
Nem érthetem, hogy miért engeded meg? 
Miért, Uram? 
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Miért nyöszörög borzalmas égési sebei miatt ez az ártatlan kisgyermek? 
Miért haldoklik három nap és három éjen át ez a meglett férfi, szüntelen anyja 

nevét emlegetve? 
Miért öregedett egy hónap alatt tíz esztendıt ez a rák-beteg asszony? 
És ez az alig húszéves munkás, aki az építıállványról zuhant le, és úgy 

összetört, mint egy gyermeki játékszer? 
S ez a szegény, idegen, elszigetelt, hazátlan roncs, kinek teste egyetlen nagy, 

gennyedı seb csupán? 
Vagy ez a lány, aki immár harminc éve fekszik gipszbe öntve a csupasz 

kemény deszkán? 
Miért mindez, Uram? 
Nem értem! 
Miért van a Világban ez a sok szenvedés, mely bánt, elzár, fellázít és megtör? 
Miért ez a sok ijesztı és fertelmes szenvedés, amely látható ok nélkül, vakon 

szakad a világra, 
Igazságtalanul veri s jót és megkíméli a rosszat. 
A tudomány láttán néha meghátrál ugyan, de más szín alatt sokkal erısebben 

és ravaszabbul jön vissza újra. 
Nem értem. 
Győlöletes a szenvedés és félelmet kelt bennem, 
Mert miért sújt egyeseket – és másokat miért kímél meg? 
Miért ezeket éri és miért nem engem sújt? 
 

* 
 

Gyermekem, a szenvedést nem Én – a te Istened – akartam, hanem az 
emberek! 

İk iktatták bele a világ rendjébe, amikor becsempészték oda a bőnt. 
Mert rendellenesség a bőn és a rendellenesség fájdalmat szül. 
Nézd: a Világban és az Idıben a bőnnek mindig megfelel valahol egy 

szenvedés; 
De eljöttem és mindent magamra vállaltam: a bőneiteket is, és a 

szenvedéseiteket is. 
Vállaimra vettem mind és végigszenvedtem valamennyit még elıttetek. 
Átváltottam és átváltoztattam ıket. Kincstárat alkottam belılük. 
A szenvedések még a rossz elemei, de ez a rossz is hasznos már, 
Mert a ti szenvedéseitekbıl alkottam én a Megváltást!… 
 
 

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



Csodatévı  2009. június 
 

� 
              5               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egyházközségi hírek: 

 

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

06-30-359-1050,.06-30-289-5397, 273-260. 

Miserend: kedd-szombat: 18.00 
 vasárnap: 9.00 és 18.00 

A plébánia ügyfélfogadási rendje: 
Kedd – Péntek: 900 – 1200 –ig. 

A plébánia weboldala: 
 www.plebaniahivatal.roszkenet.hu 

 
Június 8. és 14. között a mise- és szertartásrend az alábbiak 

szerint alakul a röszkei templomban: 
 

Június 8. hétfı 17.30 – Szent Antal kilenced imádság 
18.00 – szentmise 

Június 9. kedd 17.30 – Szent Antal kilenced imádság 
18.00 – szentmise 

Június 10. szerda 17.30 – Szent Antal kilenced imádság 
18.00 – szentmise 

Június 11. csütörtök 17.30 – Szent Antal kilenced imádság 
18.00 – szentmise 

Június 12. péntek 17.30 – Szent Antal kilenced imádság 
18.00 – szentmise 

Június 13. szombat 
Páduai Szent Antal ünnepe 

17.30 – Szent Antal kilenced imádság 
18.00 – szentmise 

Június 14. vasárnap 
Úrnapja 

  8.30 – Szent Antal kilenced imádság 
  9.00 – szentmise és körmenet 
18.00 – szentmise 

 
Az elızetes tervek szerint a házszenteléseket kedden és 

csütörtökön 13.30 és 17 óra között, illetve külön bejelentés alapján, 
szombaton 9 és 12 óra között végezzük. Szombatra azoknak a 
jelentkezését várjuk, akik hét közben dolgoznak, így számukra csak 
ez az idıpont a megfelelı. Bejelentésüket megtehetik a 
plébániahivatalban személyesen, vagy a plébánia vezetékes 
telefonszámán (273-260), mobiltelefonszámán (30/359-1050) hívás 
vagy sms útján, illetıleg a roszkeplebania@citromail.hu e-mail-címen. 
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II. PÁDUAI SZENT ANTAL 
PLÉBÁNIAPROGRAM ÉS 
EGYHÁZI KULTURÁLIS HÉT  

 

- 2009. JÚNIUS 6-14. 
 
 
 

TÉMA: 
 

SZENT PÁL és a MISSZIÓ 

Dátum Események Helyszín 

Június 8. 
(hétfı)  
17 óra 

DR. HARMATH KLÁRA festımővész 
kiállításának megnyitója 

templom 

Június 8. 
(hétfı)  
18.30 óra 

„BARÁT SÁNDOR röszkei kántor emlékére”  
- Dr. Csanádi László orgonahangversenye 

templom 

Június 9. 
(kedd) 
18 óra 

Ünnepi szentmise és „SZENT ANTAL 
KENYERE” szertartás  
- bemutatja és szentbeszédet mond: Dr. Gruber 
László, a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Fıiskola 
tanára, deszki plébános 
- a röszkei Páduai Szent Antal Plébánia Karitász 
csoportjának szervezésében 

templom 

Június 10. 
(szerda) 
17 óra 

„TÖBB MINT EGYMILLIÓ LÉPÉS A SZENT 

JAKAB ZARÁNDOKÚTON – EL CAMINO: A 

LÉPÉSEK IMÁJA ”  

– Dr. Joó Imre nyugalmazott kutatóorvos diaképes 
elıadása a Santiago de Compostela-i zarándokútról 

templom 

Június 14. 
(vasárnap) 

9 óra 

BÚCSÚI SZENTMISE és ÚRNAPI KÖRMENET 
- benne - kitőntetés: a Páduai Szent Antal emlékérem 
átadása az Egyházközség érdekében végzett munkáért  
„könyvbemutató”: Páduai Szent Antal Szent Pál 
ünnepén mondott prédikációjának bemutatója. 

templom 
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lgondolkodtató!!!    
 
 

 

 
Manapság magasabbak az épületeink és szélesebbek az országútjaink, de 

rövidebb a türelmünk, és keskenyebb a szemszögünk. 
Többet költünk, de kevesebbet élvezünk. 
Nagyobbak a házaink, de kisebbek a családjaink. 
Több a kompromisszumunk, de kevesebb az idınk. 
Több a tudásunk, de gyengébb az ítélıképességünk. 
Több az orvosságunk, de kevesebb az egészségünk. 
Megnöveltük tulajdonunkat, de lecsökkentettük értékeinket. 
Sokat beszélünk, csak kicsit szeretünk, de túl sokat győlölködünk. 
Eljutottunk a Holdra és visszajöttünk, de nehezünkre esik átsétálni az utcán, 

hogy találkozzunk szomszédainkkal. 
Legyıztük a külsı őrt, de nem gyıztük le a bennünk lévı őrt. 
Magasabb a jövedelmünk, de alacsonyabb az erkölcsünk… 
Mostanában több a szabadság, de kevesebb az öröm.... 
Valamint sokkal több az étel, de kevesebb a táplálék.... 
Napjainkban két fizetés adódik össze, a válás viszont szintén több. 
Manapság szebbek a házak, de több az összetört otthon. 
 

Ezért javaslom azt, hogy mától kezdve: 
 

Ne ırizz meg semmit egy különleges alkalomra, mert minden nap, amit élünk, 
egy különleges alkalom. 

Keresd a tudást, olvass többet, ülj a teraszon, és csodáld a kilátást anélkül, hogy 
az elvégzendıkre ügyelnél. 

Tölts több idıt a családoddal, edd a kedvenc ételed, látogass el a helyre, amit 
szeretsz. 

Az élet az élvezet pillanatainak láncolata; nem pedig csak túlélés. 
Használd a kristálypoharakat. Ne tárold a legdrágább parfümödet, és használd 

minden alkalomkor, amikor úgy érzed, erre vágysz. 
Töröld ki a szótáradból az olyan kifejezéseket, hogy „alkalomadtán” vagy 

„majd egyszer”. 
Írd meg azt a levelet, amit majd „alkalomadtán” akartál megírni. 
Mondd el családtagjaidnak és barátaidnak, mennyire szereted ıket. 
Ezért tehát ne halassz el semmit, ami nevetést és örömöt visz az életedbe. 
Minden nap, óra, és perc különleges.... 
és nem tudhatjuk, hogy nem ez lesz-e az utolsó... 
Ha túl elfoglalt vagy ahhoz, hogy ezt a levelet továbbküldd valakinek, akit 

szeretsz, és azt mondod magadban, hogy majd „alkalomadtán”, akkor csak gondolj 
arra hogy az „alkalomadtán” nagyon messze is lehet, akár annyira, hogy el sem jön…. 

E 
“Fontold meg...” 

Börcsök Eszter rovata 
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Cseresznyés krémes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
A tepsit kibéleljük sütıpapírral, rászórjuk 

a cseresznyét, amit meghintünk 2 evıkanál 
fahéjjal ízesített kristálycukorral. 7 tojásfehérjét 
keményre verünk a 15 dkg cukorral, majd 
egyenként hozzáadjuk a tojások sárgáját. 
Belekeverjük az étolajat, a lisztet és a sütıport. A 
massza felét ráöntjük a cseresznyére. A 
maradékhoz 1 evıkanál kakaóport adunk, 
valamint a csokoládéaroma felét. Ezt 
összedolgozzuk, és a sárga tésztára öntjük. 
Elımelegített sütıben kb. 30-35 percig sütjük. A krémhez a 2 csomag csokoládés pudingot 
felfızzük 6 dl tejben, kihőtjük. 20 dkg margarint kikeverünk 15 dkg cukorral és a csoki aroma 
felével. Majd a kihőlt pudinggal összekeverjük. Ha a tészta kész, kiborítjuk, hogy a cseresznyés 
rész legyen felül. Erre kenjük a krémet, majd csokimázzal bevonjuk. 

 

Cseresznyés vagy meggyes lepény 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
A lisztbıl a tojással, margarinnal, sütıporral, tejföllel, kevés sóval, 5 dkg cukorral lágy 

tésztát gyúrunk, kilisztezett tepsibe tesszük, rászórjuk a kimagozott gyümölcsöt, megszórjuk a 
maradék cukorral. Közepes hıfokon megsütjük. 

 (Összeállította: Szőcs Judit) 

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  
A tésztához: 

� 7 tojás 
� 15 dkg cukor 
� 30 dkg liszt 
� 1 dl étolaj 
� 1 csomag sütıpor 
� 1 evıkanál kakaópor 
� 1 csokoládéaroma 
� 50 dkg magozott cseresznye 
� 2 evıkanál kristályukor 
� 1 kávéskanál ırölt fahéj 

A krémhez: 
� 2 csomag csokoládés pudingpor 
� 6 dl tej 
� 20 dkg sütımargarin 
� 15 dkg porcukor 

A tetejére: 
� csokimáz 

Jó étvágyat! 
 

Hozzávalók:  
� 25 dkg liszt 
� 3 egész tojás 
� 20 dkg cukor 
� 2 dl tejföl 
� fél csomag sütıpor 
� 5 dkg margarin 
� 50 dkg kimagozott cseresznye 

vagy meggy, 
� só 
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Eucharisztikus csoda az olasz Bolsena városban 
 
 

A bolsenai csodát Raffaello is megörökítette a vatikáni Apostoli Palota stanzáiban, 
1512-ben. 

Az etruszk eredető Bolsena az azonos nevő tó partján fekszik, Itália egyik 
mőemlékekben és természeti szépségekben gazdag keresztezıdési pontján, Lazio, Toscana és 
Umbria között, a Tirrén-tenger és a pápai város, Viterbo közelében. A bolsenai csoda a XI. 
századi Szent Krisztina templomban történt. A templomot egy szent kislány emlékére emelték, 
aki 12 évesen, 305-ben szenvedett vértanúságot Diocletianus császár keresztényüldözése 
idején. 

Feljegyzések szerint 1263-ban egy Rómába tartó cseh pap utazott át a városon. A prágai 
Péterként emlegetett papot, miközben szentmisét mutatott be, kétségek gyötörték afelıl, hogy 
az ostya valóban Krisztus testévé változik-e? Az átváltoztatás pillanatában a prágai pap 
megdöbbenve vette észre, hogy az átváltoztatott és megtört ostyából vércseppek hullottak a 
korporáléra, az oltárra, sıt még a márványpadló néhány köve is véres lett. A bolsenai hívek a 
bevérzett oltárkendıt körmenetben vitték IV. Orbán pápához, aki éppen a közeli Orvietoban 
tartózkodott. A Pápa, miután 1264. augusztus 11-én meggyızıdött a történtek hitelességérıl, 
szeptember 8-ai dátummal bullát adott ki, amellyel elrendelte Corpus Domini, Úrnapja 
ünnepét. A Pápa ugyanakkor megbízta Aquinói szent Tamást, hogy az ünnep számára saját 
liturgikus szövegeket szerkesszen. Így írta meg az Angyali Mester a nap csodálatos Lauda Sion 
szekvenciáját. Babits Mihály és Sík Sándor fordításában a fennkölt vers elsı szakasza így 
hangzik: „Dicsérd Sion Megváltódat, vezéredet, pártfogódat áldja hangos éneked. Nagy 
titokról szól az ének, élet élı kútfejének, a Kenyérnek hódolunk. ” IV. Orbán pápa halála miatt 
a Corpus Domini ünneplése csak késıbb vált egyetemessé. 

 
Az szent ostyából csöpögı vérrel áztatott három márványkövet ma a bolsenai Szent 

Krisztina templom un. „Csoda Kápolnájában” ırzik és kérésre megtekinthetık. A vércseppek 
ma is világosan láthatók. A bevérzett oltárkendı az orvietói dómban található, amelynek 
építését IV. Orbán pápa rendelte el, de a munkálatok valójában csak 1290- ben kezdıdtek 
meg. Canova szerint ez a templom Olaszország egyik legszebb egyházi építménye. Az ereklye 
ma a dóm „Korporálé Kápolnájában” tekinthetı meg. A dóm egész belsı terét Fra Angelico, 
Benozzo Gozzoli, Luca Signorelli és más nagy reneszánsz mesterek freskói díszítik. Az értékes 
kövekkel kirakott ereklyetartóban ırzött, vérrel áztatott oltárkendıt évente kétszer, 
Húsvétvasárnap délután és Úrnapján teszik ki közszemlére, az oltárra. Az eucharisztikus csoda 
tényleges helyén, Bolsenában nagy pompával tartják meg Úrnapját. A történelmi belváros 
utcáit friss virágokból készült mővészi virágszınyeggel borítják be és körmenetben viszik a 
három vércseppel áztatott kı egyikét. A három kilométer hosszú virágszınyeg készítésében a 
belváros apraja nagyja kiveszi a részét. A szent jeleneteket elıbb papírra vagy közvetlenül az 
utca kövére rajzolják, és erre helyezik rá a virágszirmokat. A virágmővészek megállás nélkül 
három napig dolgoznak, az utolsó simítások az ünnep reggelére maradnak, amikor a gyorsan 
hervadó virágszirmok is a helyükre kerülnek.” 
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Június 2. SZENT MARCELLIN és SZENT PÉTERSZENT MARCELLIN és SZENT PÉTERSZENT MARCELLIN és SZENT PÉTERSZENT MARCELLIN és SZENT PÉTER    
 
+ 303. (?) 
A két  vértanú, Marcel l in és Péter neve szerepel a szentmise ısi,  

római kánonjában. Megbízható hagyomány e vértanú-párról természetesen 
ugyanúgy al ig ál l  rendelkezésünkre, mint Ágnes, Nereus és Achi l les vagy 
Pongrác vértanúságáról.  Föl tehetıen 500 táján készült 
szenvedéstörténetük jól tájékozottnak és beszédesnek mutatkozik. Formája 
szerint épületes,  d icsı í tı  i rat a vértanú-t isztelet  szolgálatában. Történet i  
hi telességét azonban már nincs módunk megítéln i .  A két vértanú -- az í rás 
szerint – római kler ikus volt :  Marcel l in áldozópap, Péter pedig exorcista 
(ördögőzı) .  Dioclet ianus császár üldözésének idején szenvedhettek 
vértanúhalál t .  

Damasus pápa azt  ál l í t ja a két római vértanú sírfeli ratában, hogy 
haláluk és temetésük történetét a kivégzı  hóhértól  hal lotta: „amikor még 
gyermek voltam”. Helyi  t iszteletüket  Rómában ki lehet mutatni,  sír jukat a 
Via Labicanán lévı  temetıben t isztelték. Konstantin császár bazi l ikát  
épít tetett  oda, melyhez hozzáépíttette anyjának, I lonának a mauzóleumát. 
A két szent ereklyéi 827-ben a Majna menti  Sel igenstadtba kerültek. 

A két római vértanú életébı l  a legendás szenvedéstörténet épületes 
részleteket beszél el :  

Amikor Pétert bebörtönözték, megnyerte fogolytársai és ırei  
bizalmát. Arthemius felügyelı  is e lpanaszolta gondját:  van egy lánya, akit  
megszál lva tart  a gonosz lélek. Péter ajánlkozott,  hogy Krisztus nevében 
meggyógyít ja. Arthemius azonban nem akarta elhinni , hiszen ha Péter 
Istene olyan erıs volna, akkor elıször nyi lván saját szolgáit  szabadította 
volna ki  a bi l incsekbı l .  De Péter bátorítot ta ı t ,  hogy higgyen Isten 
erejében. Akkor a börtönfelügyelı  kettıs láncot hozott,  és a szentre zárta:  
„Ha Istened kiszabadít ebbı l  a kötelékbı l ,  és meggyógyít ja a lányomat,  
hinni fogok Krisztusban.” 

A következı  éjszaka Péter szabadon, kereszttel  a kezében lépett a 
kételkedı  elé, kinek a lánya is tel jesen meggyógyult .  Arthemius egész 
házanépével  rögtön kérte a keresztséget, és szabadon engedte a keresztény 
foglyokat,  azokkal  együtt,  akik meg akartak keresztelkedni.  Marcel l inus,  
aki papként ugyanabban a börtönben volt ,  mindnyájukat megkeresztel te. 

Kalendárium 
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Amikor a bíró megtudta, hogy Marcel l in és Péter megkeresztelte a 
felügyelı t  és más foglyokat,  és mindnyájan szabadok, sietve újra elfogatta 
és egy szigorúbb börtönbe zárat ta ıket.  Jöttek a kínzók: Marcel l int 
üvegcserepekre fektették, Pétert kalodába zárták. Az Úr angyala azonban 
éj jel  kiszabadította ıket a börtönükbı l ,  és megparancsolta nekik, hogy 
továbbra is erısítsék a keresztény népet szóval és tettel .  Mindenekelı t t  
Arthemius bátorítására siettek, akinek szintén meg kel lett  íz lelnie a bíró 
haragját:  családjával együtt megkövezték. Végül Marcel l int és Pétert egy 
sötét erdıbe hurcol ták, és ott  lefejezték. 

A legenda még arról is tud, hogy a hóhér látta, amint lelküket  
angyalok kísérték az égbe. Akkor ı  is el jutott  a hi tre. 

 
 
 

Június 19. SZENT ROMUÁLDSZENT ROMUÁLDSZENT ROMUÁLDSZENT ROMUÁLD    
 

Ravenna, 951/52. + Val di Castro, 1027. június 19. 
Romuáld 951-ben Ravennában egy Sergius nevő nemes fiaként 

született. Amikor húsz éves lehetett, viszály támadt atyja és néhány rokona 
közt, amit fegyverrel döntöttek el, s Romuáld apja megölte egyik ellenfelét. 
Mikor pedig vonakodott a vezekléstı l,  apja helyett Romuáld vonult negyven 
napra a S. Apollinare in Classe-kolostorba, hogy elégtételt adjon Istennek. 
Egy éjszaka virrasztása közben megjelent neki Szent Apollinaris, s Romuáld 
ekkor elhatározta, hogy szerzetes lesz. 972-ben ebben a kolostorban tette le 
a szerzetesi fogadalmat, miután Honestus ravennai érsek rábeszélésére apja 
beleegyezését adta. Késıbb Sergius is belépett a S. Severo ravennai 
kolostorba, és szentség hírében halt meg. 

Romuáld három évig maradt a S. Apoll inaréban. A kolostorban 
uralkodó laza fegyelmet azonban oly nyíltan helytelenítette, hogy 
szerzetestársai meggyő lölték. Egy halálos merényletet éppen hogy 
megúszott. 975-ben apátja engedélyezte, hogy remeteéletet élhessen. A 
velencei síkságra távozott, és ott egy Marinus nevő remete vezetésére akarta 
bízni magát, aki azonban úgy találta, hogy Romuáld nincs fölkészülve a 
szerzetesi életre. Ezért hozzáfogott, hogy megtanítsa a latin zsoltároskönyv 
olvasására. 

Romuáld és Marinus körülbelül három éven át tartózkodott velencei 
területen. Kapcsolatba kerültek Pietro Orseolo dózséval, aki 978-ban 
tanácsot kért tı lük, mert hatalomra jutásának körülményei miatt 
lelki ismeretfurdalása volt. A Pireneusokban lévı cuxai Szent Mihály- 
kolostor apátja, Guarino már korábban megkísérelte rábeszélni: mondjon le 
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és legyen szerzetes. Romuáld és Marinus is ugyanezt a tanácsolta neki, mire 
velük és Grandenicus nevő  barátjával, valamint Guarino apáttal t itokban 
elhagyta a várost és Cuxába távozott, ahol 987-ben halt meg. 

988-ban Cuxa hőbérura, Oliba gróf ugyancsak lelki tanácsot kért 
Romuáldtól. İ  is engedett a rábeszélésnek, hogy legyen szerzetes. Mivel 
vazallusainak ellenállásától tartottak, Oliba, Guarino, Grandenicus, Marinus 
és Romuáld Montecassinóba mentek. Oliba itt szerzetesi fogadalmat tett, de 
már két év múlva meghalt. Grandenicus még harminc éven át élt remeteként 
a kolostor közelében, Guarino Jeruzsálembe zarándokolt. Marinus Dél-
Itáliába indult, de hamarosan megölték a fosztogató szaracénok. 

Így Romuáld 989-tı l  több évre magára maradt. Mélységesen 
megérlelte az a t izenhárom éves képzés, amelyben Marinustól részesült. 
Éveken át kereste helyét Lombardiában és az Appenninekben, miközben 
szigorú aszkézisben élt. 

Végül Pereumban, a Ravennától tizenöt kilométerre, északnyugatra 
lévı mocsaras vidéken telepedett le. Életében elıször komoly egyházi 
ügyekbe kellett beavatkoznia. 

Megismerkedett a f iatal német császárral, III . Ottóval, aki felkérte a 
S. Apollinare apátjának. Nehezen egyezett bele, s egy év múlva lemondott,  
mert nem érezte magát alkalmasnak a hivatalra. Montecassinóba ment, hogy 
meglátogassa Grandenicust, akit már t izenegy éve nem látott. Súlyos 
betegsége egy éven át ott tartotta, s így megismerte Beneventói Benedeket, 
barátjának egyik tanítványát. Vele Rómába ment, ahol két másik tanítványt 
talált: Querfurti Brunót, Ottó császár rokonát, a S. Alessio szerzetesét, és 
Tamás német nemest, a császár barátját. 1001-ben, amikor fölkelés tört ki 
Rómában, Romuáld visszatért Pereumba. Remeteséget alapított, ahová újabb 
tanítványok jöttek, köztük I. Boleszláv lengyel király egyik f ia. 

Beneventói Benedek 1003-ban vértanúságot szenvedett 
Lengyelországban, Querfurti Bruno pedig hét éven át missziós munkát 
végzett Közép- és Kelet-Európa népei közt. 

1004-ben Romuáld remeteséget alapított Pioggo közelében, Val di 
Castróban. Az évek folyamán további közösségeket és egy apácakonventet 
csatolt hozzá. Amikor öt évvel késıbb eljutott hozzá korábbi tanítványa, 
Querfurti Bruno halálhíre, elhatározta, hogy ı is megszerzi a vértanúság 
koronáját. Húsz kísérıvel útra kelt Kelet- Európa felé, de kora és gyenge 
egészsége hamarosan vállalkozása feladására kényszerítette, és vissza kellett 
térnie Itáliába. Újabb vándorévek után Fonte Avellana közelében telepedett 
meg. Hét évig maradt ott, és zsoltár-kommentárokat írt. Nem sokkal 1023 
után Romuáld kis remeteséget alapított Camaldoliban, Arezzo közelében. 
Késıbb ez lett a kamalduli szerzet anyakolostora. Annak a legendának, 
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amely ezt az alapítást egy Maldolus nevő nemesnek tulajdonítja, nincs 
történelmi magva. 

Amikor Romuáld halálának közeledtét érezte, visszatért Val di 
Castróba. Cellát és oratóriumot épített magának, s ott halt meg 1027. június 
19-én. Öt évvel késıbb még romlatlan állapotban találták tetemét, s Róma 
engedélyezte szentként való tiszteletét. 1481-ben átszállították ereklyéit 
Fabrianóba, és 1595-ben VIII. Kelemen pápa az átszállítás napját, február 7-
ét az egész egyház ünnepévé tette. Az új naptár halála napján üli meg 
ünnepét. A Romuáld utasításai szerint élı remetéket késıbb a kamalduli 
rendben egyesítették. 

Romuáldból vonzó lelkierı áradt, ezért püspöke figyelmeztette, hogy 
ne zárkózzék be remeteségébe, hanem menjen oda, ahol a legtöbb lelket 
tudja megnyerni: „Ne úgy égj el, mint a hamu alatt elhamvadó parázs. 
Lámpatartóra való vi lágosság vagy, és Isten házában mindenkinek 
világoskodnod kell!” A szerzetes követte a fölszólítást, és az emberek közé 
ment, hogy a maga módján segítsen rajtuk. Ezért sohasem maradt sokáig 
ugyanazon a helyen, hanem újra és újra fölkerekedett, hogy másutt 
szolgáljon Istennek és az embereknek. 

Egyszer egy Rainer nevő gróf közelében telepedett le. Ez a lovag egy 
olyan embernek a feleségével élt együtt, akit párbajban megölt. A gróf félt 
Romuáld ítéletétı l.  Úgy akarta leszerelni, hogy nagy ajándékot kínált föl 
Isten szent emberének. Romuáld határozottan elutasította az ajánlatot, mert 
nem akarta szavát áruba bocsátani, inkább vezeklésre szólította föl a 
nagyurat. A gróf pedig engedelmeskedett, vallomása szerint: „Sem a császár, 
sem egyetlen más ember nem ébresztett bennem akkora tiszteletet, mint 
Romuáld tekintete. Jelenlétében nem ismertem többé semmi mentséget, és 
szorongás fogott el a bőneim miatt.” 

Romuáld mély alázattal fogadott mindent, és megvolt az a készsége, 
hogy a jogtalanságot is nyugodtan eltőrje. Azt mondják, egyik kolostorában 
élt egyszer egy nemesi származású szerzetes, aki nem tudott leszokni 
féktelenségeirı l . Romuáld megintette ıt, és fölajánlotta neki segítségét. A 
bőnös erre elkezdte rágalmazni elöljáróját, és az övéhez hasonló bőnnel 
vádolta a nyilvánosság elıtt. Meggondolatlan szerzetestársai hitelt adtak 
neki, és kemény vezeklést szabtak ki Romuáldra: megti ltották neki, hogy 
misézzen. Romuáld szó nélkül elfogadta a meg nem szolgált büntetést. Fél 
év múlva belsı megvilágosítás nyomán újra oltárhoz lépett. Hosszú 
elragadtatásba esett, és a mennyei dicsıséget szemlélte. Egyúttal 
megbízatást kapott, hogy könyvet írjon a zsoltárokról. 

Amikor III. Ottó császár megismerte a szentet, így kiáltott föl: 
„Bárcsak a te testedben lehetne az én lelkem!” (Összeállította: Kiss Gábor) 
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Borbás Johanna 

Hogy mit is jelentett nekem a bérmálkozásra való felkészülés?Hogy mit is jelentett nekem a bérmálkozásra való felkészülés?Hogy mit is jelentett nekem a bérmálkozásra való felkészülés?Hogy mit is jelentett nekem a bérmálkozásra való felkészülés?    
 
Hát, ha ıszinte akarok lenni, elıször is 

azt, hogy az elsı közös program alkalmával 
egy szombati napon nem tudtam délig 
lustálkodni, hanem a temetıbe kellet 
mennem takarítani. Elıször nem tetszett 
túlzottan a program, de akkor még nem 
tudtam pontosan, mire is megy ki a "játék". 
Azután persze templomba is kellett járni. 
Az elején ez is nehéz volt, de egyben egy 
furcsa rendszerességet is adott a hétnek, 
ami nem volt rossz dolog. Aztán egyre több 

közös, számomra tapasztalat szempontjából ismeretlen, furcsábbnál furcsább 
programokon vettünk részt. Zarándoklat a Tisza-partra?? 

Nagypénteki keresztút vezetése? És lassan kezdtek ezek a programok többet 
jelenteni, mint amire gondoltam. Szép lassan, de biztosan kezdtem összeismerkedni 
azokkal a röszkei kortársaimmal, akiket látásból ismertem, mégsem beszéltünk soha 
többet egy „sziánál”. Kezdett kialakulni valami társaság-féle. Keresztet faragtunk, forró 
teát szürcsölgettünk, együtt söprögettük a töménytelen mennyiségőnek vélt levélkupacot 
és együtt fagytunk oda a bicikli kormányához. Együtt próbáltuk kibírni ásítozás nélkül a 
4 péntek esti elméleti kurzushoz 
tartozó elıadást, persze 
egyértelmően nem azért, mert 
unalmas volt. És ott volt a végén a 
lelkigyakorlat Szentmihálytelken. 
Elmélkedtünk az élet nagy dolgairól 
és magunk megismerésérıl, a vallás 
szerepérıl az életünkben és a csend 
hatalmáról. Egyébként meg 
napoztunk, métázgattunk, 
röplabdáztunk, vacsorát készítettünk 
és a lányok mosogattak. Jó volt kicsit 
kiszakadni a mindennapok 
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monotonságából és végre valami másra koncentrálni. 
 

És persze a vasárnapi misék. Van a vasárnapban valami furcsa emelkedettség, amit 
az ember más napokon nem érez. Olyan, mintha a vasárnap lenne az a nap, amikor 
mindenki magára és a lelkére összpontosíthat. Én megtanultam nem rátaposni a 
ministráló-ruha szélére. De ez mellett, olyan olvasmányokat és szentleckéket olvastam fel 
a templomba járó híveknek, amiket valószínőleg e nélkül a kurzus nélkül nem tettem 

volna meg. És nem csak felolvastam ıket, 
sokszor komolyan el is gondolkodtam 
rajtuk. És néha segített-nem azt mondom, 
hogy megoldani, de legalább megfejteni 
a problémáimat. És a mise után valahogy 
néha összeállt a kép, hogy mi mindent 
tehetnék még magamért és másokért. 

 
 
Ha röviden kéne összefoglalnom, 

(amit nem tettem meg) hogy mit jelentett 
nekem ez a 8 hónap, ezeket mondanám: 
új barátokat, új érzéseket, új 
tapasztalatokat s új élményeket. És hiába 
kellet temetıt takarítanom, 
visszatekintve nem bántam meg azt a 
pillanatot, amikor elhatároztam, hogy 
bérmálkozni szeretnék, és egyúttal azt is, 
hogy talán egy lépéssel közelebb kerüljek 
Istenhez. 

 
 

Összefoglaló: Bérmálkozás 2009 
 
 Október 31: temetı takarítás: 
• A temetınk szebbé tétele azért fontos, mert aki meglátogatja 

szerettét – aki sajnos már nincs közöttünk – jobb érzéssel megy egy olyan temetıbe, 
amely szép tiszta, ápolt, mint egy olyanba, ahol a falevelek és egyéb szemét a sírokon és a 
járdán van.  

 November 1: Beavatás szertartása:   
• A szertartás reggel 9 órakor kezdıdött és nem volt hosszú. 

Elsısorban ez a szertartás volt a kezdete annak a hat és fél hónapnak melyben mi 
bérmálkozók közösen szerveztünk, készítettünk, adtunk elı, persze tanáraink és Tamás 
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atya segítségével. A szertartás alatt kaptunk egy kis keresztet és egy könyvecskét 
(melyrıl késıbb még szó lesz).  

 November 22: Zarándokút az élı Tiszához: 
• Reggel 9 órakor történt 

az indulás a plébánia elöl a Tiszához, ahol egy 
kereszt felállításra került a sor. A sor elején én 
voltam, mögöttem Borbás Johanna, aki meg is 
jegyezte: „Te igazi vezéralkat vagy”. Ez a 
kerékpár túra viszonylag összekovácsolta a kis 
csapatunkat és a hangulat is jó volt. Néha még 
egy-egy poén is elsült. 

 December 20: 
Karácsonyi csomagok összeállítása: 

• A karácsonyi mősorra 
való próba után a hittanteremben kisebb nagyobb csomagok kerültek általunk 
összeállításra, melyeket nagycsaládosok, idısek és gyerekek kaptak. Ez a program is egy 
csapatépítés volt. 

 Szenteste: Éjféli mise elıtti mősor: 
• A katekumenek választhattak: betlehemezés vagy Szentestei 

mősor. Én személy szerint a mősort választottam, mert úgy voltam vele, hogy 
betlehemezni már voltam, de éjféli mise elıtt még nem szerepeltem. Szerintem a mősor 
jól sikerült és a szereplık még jobban összekovácsolt minket. A próbák is nagyon jók 
voltak, nem voltak olyan próbák, mint a színházakban, szigorú, kemény próbák, nem, itt 
volt viccelıdés és egy kis lazaság is. 

 Március 21: Kerékpáros zarándokút: 
• A túra során elmentünk Csata Vilmosékhoz, ahol párokba 

rendezıdtünk, majd az egyikünk „megvakult” és csak a másikra hagyatkozhattunk. Egy 
nem túl messze lévı keresztig, így elmentünk, s ott egy szők körbe álltunk, majd 
egyikünk beállt a kör közepére, bekötött szemmel és a többi emberre bízva magát 

szabadon dılhetett és a többiek 
megfogták. Ez a program fıként a 
bizalomról szólt.  

 Nagyhét (Április 
9-12.): 

• Ez ismét a 
csapatépítés volt, mert a misék alatt 
összehangolt munka folyik, melynek mi 
is részesei lehettünk, lehetünk. A 
nagypénteki keresztúton 9-10-en 
vettünk részt. 

 Április 25-26 
(Szeged- Szentmihály): 
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• Ezen a hétvégén volt a végsı megmérettetés, a vizsga. Az  utazás 
kerékpárral történt, de volt, aki autóval utazott. Ezt mi, akik nem azzal mentünk szóvá is 
tettük. 9 órakor indultunk 10, fél 11 körül értünk oda, majd a szállást elfoglaltuk és 
következett a vizsga írása.  

• Az asztaloknál 3 ember ült, s egyik A, a másik B, s a harmadik a C 
csoport tagja volt. A lapon 6 kérdés volt, melyre a lehetıleg lényegre törıen kellett 
válaszolni. A vizsga után 1-1.5 órányi szabadidıt kaptunk, hogy felfedezzük szállásunk 
rejtelmeit, pihenjünk.  

• Délben következett az ebéd, mely finom volt. Délután egy lelki 
gyakorlatra került sor, s ezután ismét fél óra pihenıt kaptunk.  

• Fél 3-3 óra körül kimentünk a helyi játszótérre, ahol métáztunk 
(majdnem olyan, mint a baseball), aztán pedig „szabadon” lettünk engedve. A 
métázáskor két csapatra lettünk osztva: az egyik csapatból valaki üt, majd fut, a másik 
csapatból valaki dob a többiek pedig elkapják az elütött labdát.  

• 6 órakor indultunk vissza a szállásra. Vacsorára meleg 
szendvicseket készítettünk. A konyhában is szervezett élet folyt, egy ember reszelte a 

sajtot, 3-4 ember kente a kenyeret, 
2 ember rakta a tepsibe a sajttal 
megszórt kenyeret és egy pedig 
rakta a sütıbe a kenyeret, majd 
vette ki a kész szendvicseket és 
kezdıdött elölrıl a folyamat. Amíg 
a konyhában 10-en készítettük a 
vacsorát addig a többiek terítettek, 
pakoltak.  

• Következett 
a vacsora. A vacsora – és az ebéd 
elıtt és után is – elmondtuk az 
asztali áldást, majd ettünk, ittunk, 
amíg belénk fért. Vacsora után egy 
filmet néztünk meg, ami az elsı 
parancsolatról, az „Uradat 
Istenedet imádd, és csak neki 
szolgálj” parancsról szólt. A film 
körülbelül 50 percig tartott, majd 
egy meglepetés várt minket. 

• Tamás atya 
felszólított minket arra, hogy 

meglepetés vár minket odakint. Elmondta, tábortőz lesz, és még aki álmos is volt, annak 
is kipattant a szeme és tele lett életkedvvel. Néhányan a tőz köré ültek és a többiek –
köztük én is – köré álltunk. Tamás atya feltett egy kérdést: „Mit jelentett számunkra ez a 
film, mondjuk el egy szóval.” Miután mindenki válaszolt, volt egy kis kötetlen 
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beszélgetés majd szinte mindenki bement, csak néhányan maradtunk kint, s Tamás atya 
így szólt: „Most, hogy mindenki bement hozhatjuk a szalonnát!” –Számomra ez a mondat 
volt a legjobb az egész estében. - Fél 11 körül tényleg mindenki bement, mert másnap 7 
órakor kellett kelni. Én szívem szerint ezt egy kicsit korainak tartom, fıleg vasárnap, de 
mindegy.  

• Reggel, amíg mindenki friss és fitt lett, addig néhányan, akik 
idıben felkeltek azokkal elıkészíttettük a reggelit, megteríttettünk és vártuk a többieket. 
Hozzáfogtunk reggelizni. Reggeli után mindenki felment a szobájába ahol aludt, 
összepakolta és levitte a földszintre a cuccát. Legkésıbb fél 9-re minden holminak a 
földszinten kellett lennie, mert 9 órakor kezdıdött a mise, amit Tamás atya tartott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• A mise után mindenki „felszerelkezett” és útnak indultunk – úgy 

hagyva a szállást, ahogy volt – hazafelé. 2 órakor ért mindenki a plébániánk elé. 
 Bérmálás (Május 10. vasárnap): 
• Maga a bérmálás ceremóniája rövid volt, szerintem mindenki örült 

ennek, én legalábbis igen. A mise elején Borbás Johanna és én egy virágcsokorral és egy 
rövid köszönı, köszöntı szöveggel üdvözöltük dr. Kiss- Rigó László megyéspüspök urat. 
A mise után következett a csoportkép készítés és egy-egy emléklap átadása. Ezután 
mindannyian megköszöntük a felkészítést tanárainknak és Tamás atyának. 

 

„Az összefoglalót is összefoglalva én nagyon jól éreztem magam és nemcsak 

Szent Mihályon, hanem az összes programon, és remélem, hogy a többiek is ilyen 

véleménnyel vannak a bérmálásról. Az egész Nov. 1-tıl Máj. 10-ig tartó idıszak 

tanulságos volt a számomra és remélem a csapat továbbra is egy csapat marad.” 

(Írta: Tóth Zoltán) 
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Két barát horgászik egy tóban. Elıször fognak egy teáskannát, 
aztán egy fazekat, majd végül egy cipı akad a horogra. Egymásra néznek, és az 
egyikük megszólal: 

- Te, menjünk innen! Itt lakik lenn valaki. 

O 
Két öreg focista beszélget: 
- Van egy jó és egy rossz hírem, melyiket mondjam elıször? 
- A jót! 
- Ha meghalsz, és a mennybe jutsz, bekerülsz a Mennyei válogatott 

csapatába! 
- Ez nagyszerő hír! Mi a rossz? 
- Holnap meccsed van! 

O 
20 évi házasság után megkérdi a székely asszony az urát: 

- Te ember, vajon szeretsz-e még engem? Mert sosem mondod. 
- Én egyszer megmondtam, ha változás van, majd szólok! 

O 
- Hát ez mindennek a teteje! Nekem azt mondod, hogy a 

nagybátyád temetésére mégy, és most itt látlak a labdarugó 
mérkızésen! - dorgálja a tanár a diákot. 

- Várja csak ki a végét, tanár úr! A nagybátyám a bíró... 

O 
A rendır egy reggel fekete karszalaggal jelentkezik szolgálatra az ırszobán. 

Kollégáinak szipogva meséli, hogy az éjjel meghalt az anyja. Másnap reggel 
megint megy dolgozni, de már a másik karján is fekete szalag van. 

Mindenki szörnyülködve érdeklıdik, hogy mi történt már megint, mire a rendır 
nagy nehezen leküzdi a zokogást, erıt vesz magán és meséli: 

- Képzeljétek, este hívott az öcsém, és neki is meghalt az anyja... 

O 
Pécs, Nagy Lajos Gimnázium. Buszos osztálykirándulás keretében viszik a 

diákokat a kaposvári Csiky Gergely Színház, Dózsa György c. színdarabjának 
elıadására. 

A baranyai megyeszékhelyrıl az út - busszal - kb. 1-1.5 óra. Idıben el is 
indulnak, ám a busz defektet kap és a szókimondó buszsofırnek egy órájába telik 
kicserélni a kereket. Így már természetesen nem érnek oda idıben, csak amikor már 
javában folyik az elıadás. Nosza, annyi baj legyen, a jegyek ki vannak fizetve, a 
helyek fenntartva, mind a negyven ember, élén sofırünkkel megpróbálja 
laposkúszásban elfoglalni a székeket. 

Az elıadásnak pont ebben a pillanatában ér a szövegkönyv ahhoz a részhez, 
amikor a jobbágysereget verbuváló Dózsa így kiált fel: 

- Hol késtetek, Parasztok? 
Mire hısünk magára véve a felszólítást, így vág vissza: 
- Hát, lerobbant a buszunk, te köcsög! 

Viccek: 
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A júniusi rejtvény megfejtése:  
"Boldog az az ember, aki hallgat 
rám, aki ajtómnál virraszt 
naponta." 
Júliúsi rejtvény: 
http://ujember.katolikus.hu/Archi
vum/2004.06.20/1007.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Elızı rejtvényünkre két helyes megfejtés is érkezett: 

Papp Istvánné, Tóthné Olajos Ágnes 
A májusi rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Kenyértörés” 

 
CSODATÉVİ  

A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Ocskó Sebastian, Szőcs Judit 

Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert 
Lektorálta: Liszkai Tamás plébániai kormányzó 

E-mail: csodatevo@citromail.hu 
 

Rejtvény!!! 

Vízszintes:  
1. A megfejtés eleje 10. Az 
elektromos áram erısségének 
mértékegysége 11. Urán, 
Argentum 12. Zöldell, nyílik 
13. Agence France Presse 
(francia távirati ügynökség 
nevének rövidítése) 15. Jód, 
Rénium 16. Pest megyei 
község lakója 19. Ír 20. Ingás 
ütemmérı eszköz 21. Balti 
állam lakója 22. Nitrogén, 
Trícium 23. Község B.A.Z. 
megyében 25. Arzén 27. 
Páratlanul javall(!) 29. 
Gyümölcshéjban van(!) 30. 
Teadélután 32. A tetejére 33. 
Szól, hangzik 35. Sütéshez, 
fızéshez használt zsiradék 37. 
Elfed 38. Nıi név  

A rejtvény megfejtése a Példabeszédek gondolatának 
befejezése. 
 

"Boldog az ember, aki hallgat rám, ........................" 

Függıleges:  
2. Egyiptomi fıváros 3. Férfinév 4. Édesapa 5. Farsangi öltözet 6. Telerecorder röv. 7. Csigásan csavarodó 
szarvú vadjuh 8. A megfejtés vége 9. Fagy közepe(!) 12. A megfejtés közepe 13. Paragrafus része(!) 14. A 
Föld legnagyobb hegysége 17. A legalacsonyabb rangú követségi tisztviselı 18. A C hang 20. 
Malomsokban van(!) 21. Eleven 24. Szaturnusz holdja 26. Félénk, ügyetlen 28. Betakarít 31. Sopron 
vége(!) 34. Gallium 36. Lítium 


