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RABSZOLGÁK

A munka igazában nem büntetés, hanem Isten által az embereknek adományozott
megbecsülı bizalom. Az Atya nem akarta Teremtését egyedül befejezni, ezért hívja
teremtményét segítségül, ıszinte közremőködésre.
De szolgálat is a munka, szolgálat, amit egyik ember a másiknak tehet. És ha meg
is nehezedett az eredeti bőn következtében, igazi nagyságából semmit sem veszített. A
munka által válik termékennyé a föld, gazdaggá és gyümölcsözıvé. Ám a kapzsi, a
harácsoló emberek azért veszekednek, arra törekednek, hogy önmaguknak sajátítsák ki
mind, az így nyert javakat. Ezért a földi építı-udvar nagyon sokszor szomorú, ,gyászos
fogoly-táborrá alakul át, ahol néhányan önmaguk kizárólagos javára használják ki mások
kényszermunkájának az eredményeit. Nagyon sok szeretetre van szükség ahhoz, hogy le
tudjuk rázni magunkról a rabszolgaság bilincseit; de nem a győlölet, hanem az igazi
szeretet erejével…
*
„Rajta ti gazdagok, zokogjatok és jajgassatok a rátok törı nyomorúság miatt!
Gazdagságtok megrothad, ruhátokat moly emészti… Lám a munkabér, amelyet a földjeiteket
learató munkásoktól megvontok, az égre kiált s az aratók jajszava a seregek Urának fülébe jut…
Elítéltétek és megöltétek az igazat!…” (Jk 5,1-6)
„A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja. Hiszen a természet is
hiábavalóságnak van alávetve, nem önként, hanem amiatt, aki alávetette, de megmarad az a
reménye, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabadul Isten fiainak dicsıséges
szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajúdik mindaddig…”
(Róm 8,19-22)
*
Ismerek rabszolgákat, Uram, én ma este értük akarok Hozzád imádkozni!…
Éppen felvették volna szakmunkásnak,
Amikor egy névtelen hang telefonon beárulta, hogy szakszervezeti megbízott volt
elızı munkahelyén,
S a rabszolga mehetett újra a népkonyhára…
Légy irgalmas hozzá, Uram.
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Azt mondták neki, hogy hétfıtıl kezdve a munka fél hétkor kezdıdik.
A rabszolganı már reggel hatkor megmosdatta gyermekeit, még mielıtt a
munkába ment volna.
Légy irgalmas hozzá, Uram.
Ha még egyszer beszélgetni mer az üzemben, úgy kivágom innét… ordított a bısz
tulajdonos,
S a rabszolganı ajkába harapva elhallgatott.
Légy irgalmas hozzá, Uram.
Este nem mert hazamenni, mert a háziasszony tovább dolgoztatta volna;
De pénze nincs s a rabszolganı ezen az estén nem vacsorázott.
Légy irgalmas hozzá, Uram.
Így szólt hozzá a mővezetı: Emlékezzék csak a tegnapelıtti munkaleállásra! Ma
három órával tovább marad bent…
S a rabszolga szégyentıl és haragtól vörösen fejet hajtott, mert otthon lévı három
gyermekére gondolt.
Légy irgalmas hozzá, Uram.
Három helyett ma négy szövıszékre ügyel! – mondotta a mőhelyfınök.
S a rabszolganı még gyorsabban dolgozott, hogy a gépnek engedelmeskedjék.
Légy irgalmas hozzá, Uram.
Mint minden héten, a gazdái ezúttal is vendégséget fogadtak;
De mert a szalonban kell hálnia, hajnali háromig, az utolsó vendég távozásáig
várakozott.
És a rabszolganı négy óra múltán újra talpon volt, hogy munkába álljon.
Légy irgalmas hozzá, Uram.
Önzı emberek így vetették rabszolgasorsba saját testvéreiket.
Uram, nem így akartad te ezt, amikor azért hívtál munkára bennünket, hogy
befejezzük teremtı mővedet.
Azt akartad, hogy az egész Föld égy végeláthatatlan nagy mőtelep legyen, ahol az
ember legkisebb kézmozdulata is a közös alkotás befejezésére törekszik.
Mint egy test sejtjei, úgy akartad egybekapcsolni a bevetett mezıket s a füstölgı
gyárakat, az irodákat és ipartelepeket;
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A meleg otthonokat, ahol az édesanyák fáradoznak és a föld mélyét, ahol a
bányász csákánya suhog,
A tudósok laboratóriumait és a mővészek mőtermeit.
Azt akartad, hogy a munkában minden ember naggyá nıjön, tehetsége
kibontakozzék,
Hogy az idık végén, egymásra találva, az átalakított, megszépített, befejezett földi
munkára büszkén, Benned és Általad munkájuk szép gyümölcsét Atyádnak ajánlják
fel!…
De elcsúfítottuk, uram, a földi munka képét,
Tönkretettük a Teremtés szent misztériumát.
*
Uram, ma este Neked ajánlom fel a munka rabszolgáinak, a lázongó embereknek
hosszúra nyúló kiáltását.
Neked ajánlom mindegyikük kínját, megaláztatását,
Neked ajánlom harcukat,
Neked ajánlom mindazokat, akiket megvernek,
bebörtönöznek,
akire lınek,
s akiket megölnek.
A dolgozók ez óriási seregét, akik szenvedéseikkel harcolnak, hogy felszabadítsák
végre testvéreiket.
Világosítsd fel ıket a te Fényeddel,
Hogy józanok legyenek a viszályban,
Hogy igazságosak legyenek a harcban,
Hogy bıkezőek az önfeláldozásban,
És hogy megértsék igazán, hogy Atyád szeme az épülı
Új Világon pihen.
Tisztítsd meg a szívüket, Uram, hogy a szeretet vezesse ıket a harcban, hogy az
idık végén, szabadon és büszkén ajánlják fel Atyádnak azt az Éden-kertet, amelyet
önkezükkel és Veled építettek fel.

(Szerkesztette: Ábrahám Judit)

(Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl)
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KÖNYÖRGÉS A SZENTLÉLEKHEZ
(Angelus Silesius verse – Fordította: Szénási Sándor)
Szentlélek! Fõ jó! Szent neved
Borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
Lobogjon vígan én felettem.
Ébresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, élı, nagy hitet!
Világíts át, Te, drága Fény,
Nehogy sötétben haljak én.
Te szent árnyékod hővösítsen,
Hogy idegen tőz ne hevítsen.
Szívemnek kertje élni fog,
Ha hull rá égi harmatod.
Fı Vigasz, várom jöttödet,
Csókold életre lelkemet.
Ajándékaid, mint a tenger,
S Nélküled koldus csak az ember.
Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!
Add, ha parancsod megjelen,
Katonaként én megtegyem.
Te jó tanácsod hadd vezessen,
Különböztessek jól, helyesen.
Szent értelmedet, ha adod:
Felismerem akaratod.
Arany folyam vagy, Bölcsesség,
Szerelmed csókja bennem ég,
És így a szívem tudja, érez:
Milyen jó vagy Te és mily édes.
Szemem mindig csak Rád tapad::
Igazság Lelke csak Te vagy!
Megígérted, jó Jézusom:
E vendéget én megkapom.
A szívem várja vágyva, halkan,
İt várja ez az üres barlang.
Boldog lesz, majd ha áldva jı:
Örökre nálam marad İ!
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Egyházközségi hírek:
Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a
következı telefonszámokon lehet elérni:
06-30-359-1050,.06-30-289-5397, 273-260.
kedd-szombat: 18.00

Miserend:

vasárnap: 9.00 és 18.00

A plébánia ügyfélfogadási rendje:
Kedd – Péntek:

900 – 1200 –ig.

A plébánia weboldala:
www.plebaniahivatal.roszkenet.hu
A

Bokor-keresztnél

szervezett

megemlékezı

szentmise

szeptember 13-án, vasárnap 17 órakor lesz megtartva. Ezt követıen
minden jelenlévıt szeretettel várunk a hagyományos vendégfogadásra.
A röszkei Páduai Szent Antal Plébánia ifjúsági csoportja egy
kötetlen baráti találkozóra és tábortőz melletti beszélgetésre hívja az
érdeklıdı középiskolásokat szeptember 11-én, pénteken 18 órára a

plébánia udvarára. Ez egyúttal a szeptembertıl rendszeressé váló
ifjúsági csoportfoglalkozások elsı alkalma is.
A

röszkei

Páduai

Szent

Antal

Plébánia

családcsoportja

szeretettel vár minden érdeklıdıt (nagycsaládot, kiscsaládot és
egyedülállót is) szeptember 12-én, szombaton 15 órára a plébánia

hittantermébe. A találkozó keretében gondolatindító elıadás, kötetlen
beszélgetés, valamint közös vacsora szerepel. Kisgyermekek számára
játszóházat biztosítunk. A találkozót bevezetı elıadás témája:
keresztény élet a társadalomban.
Október 10-én, szombaton délelıtt 10 órai kezdettel tartjuk
Kartal József atya pappá szentelésének 65. évfordulóján az ünnepélyes

„vasmisét”. Aki bármely segítséget
anyagiakkal

vagy

önkéntes

fel tud ajánlani a szervezéshez

munkával,

kérjük,

Antalnénak vagy Vargáné Ábrahám Ildikónak.
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Páduai Szent Antal Plébánia családcsoportjának hírei:
Szeretettel vár minden érdeklıdıt (nagycsaládot, kiscsaládot
és egyedülállót is) szeptemberben induló családi
összejöveteleire.
A találkozók keretében gondolatindító elıadások, kötetlen
beszélgetések, valamint közös vacsora szerepelnek.
Kisgyermekek számára játszóházat biztosítunk.
A találkozókat bevezetı elıadások témája:
Keresztény élet a társadalomban
Mitıl keresztény valaki? Milyen a jó keresztény állampolgár?
Csak konzervatív vagy jobboldali lehet-e, aki keresztény? Mit jelent a
közösségi felelısségvállalás, ill. hol vannak a határai? Mennyire lehet
valaki egészségesen egyéniség a társadalomban? Mit tanít minderrıl
az Egyház?
Miután számtalan emberben él az a téves nézet, hogy a jó
keresztény csak egyféleképpen gondolkodhat, s ez szigorúan és
szabályszerően határozza meg társadalmi életét, beszélgetéseinken
sok-sok félreértést is szeretnénk tisztázni, ill. átbeszélni.
Gondolkodjunk együtt!
Elsı találkozási alkalom:
szeptember 12. szombat 15 órától a plébánia hittantermében
Mindenkit szeretettel várnak a szervezık:
Liszkai Tamás plébániai kormányzó, valamint
Blazsanik István és Fábián Eszter plébániai családreferensek!
Elérhetıségeink:
Tel.: 70/333-91-75; 20/498-95-38
E-mail: csaladcsoport@gmail.com
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Elgondolkodtató!!!

Az oktalan pók
Egy szép szeptemberi reggelen a levegı tele volt lengén úszó, finom
pókhálószálakkal. Az egyik fonál fennakadt egy magas fa tetején s az apró kis
utas, a kis pók, átlépett fehér hajócskájából a lomb szilárdabb talajára. Azonnal új
fonalat bocsátott ki magából, végét hozzáerısítette a fa csúcsához, s azután a
hosszú szálon leereszkedett egészen a fa tövéig. Ott terebélyes bozótra akadt s
rögtön munkához látott. Elkezdte szıni hálóját. A hosszú szálhoz, amelyen lejött,
hozzá kötötte a háló felsı csücskét, a többi sarkát pedig a bokor aljához erısítgette.
Nagyszerően sikerült a háló és kitőnıen ment a légyfogás. Pár nap múlva
azonban újra munkához látott és minden irányban meghosszabbította a hálót.
Hála a fölfelé vezetı erıs szálnak, ez is sikerült. Mikor az ıszi hajnalok csillogó
harmatgyöngyei elborították a nagy hálót, úgy csillogott, mintha gyönggyel átszıtt
fátyol díszítené a bokor sárguló leveleit.
A pók meglehetısen büszke volt hálójára. Jól ment a légyfogás és naprólnapra kövérebb lett. Pocakot eresztett. El is felejtette már, hogy milyen éhesen és
soványan érkezett ide néhány hete…
Az egyik reggel rosszkedvően ébredt. Köd feküdte meg az erdıt és a legyek
is elbújnak ilyenkor. Vajon mit csináljon ilyen unalmas, ıszi napon?! Legalább egy
körutat teszek a hálón és megvizsgálom, nincs-e rajta javítanivaló – mondogatta
magában a pók és elindult. Végigvizsgált minden fonalat, hogy jól megvan-e
erısítve. Hibát ugyan sehol se talált, de rosszkedve csak nem akart elmúlni. Amint
járkált duzzogva, a háló csücskén egy hosszú fonálra akadt, amelyrıl nem tudta
megállapítani, hogy miféle fonál. A többirıl jól tudta: az idemegy, az a letört ág
végéhez, amaz oda a tövishez. A pók ismert minden kis ágacskát, fonalat, de errıl
a szálról nem tudta, mit keres itt. S méghozzá egész érthetetlenül fölfelé megy,
egyszerően föl a levegıbe. Mi lehet ez?? A pók felágaskodott a hátsó lábára és
fölfelé tekintett. Hiába! Ennek a szálnak nincs vége. Akárhogy nézi, ez a szál a
felhıkbe nyúlik. Minél tovább erılködött a pók a rejtély megoldásán, annál
dühösebb lett. Hogy mire való ez a felfelé futó szál?! Persze a nagy lakmározás
közepette elfelejtette ıkelme, hogy egy szép ıszi reggelen ezen a fonálon szállott
le. Arra sem emlékezett már, milyen hasznára volt ez a fonál, mikor hálóját szıtte
és nagyobbította. Mindezt régen elfelejtette. Csak annyit látott, hogy itt fölfelé
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megy egy haszontalan fonál, melynek semmi jelentısége sincs, mert a puszta
levegıben lóg.
El veled! - kiáltotta megdühödve és kettéharapta a fonalat. A háló abban a
pillanatban összeomlott... és amikor a pók magához tért, a bokor aljában találta
magát és a háló foszlányai csavarodtak köréje. Egyetlen szempillantás alatt
megsemmisült hálója, mert nem értette meg, mert elfelejtette a fölfelé vezetı fonál
jelentıségét.
Szavainkkal és tetteinkkel egyaránt dicsérni szeretnénk Istent. Néha
könnyebb szavakkal, néha nehéz jónak lenni, néha elfeledkezünk arról, hogy itt és
most mit vár tılünk a mi szeretı Istenünk.

Reggeli ima,
amelyet a Szőzanya diktált Padre Pionak.
Ó Mária, a megtestesült Igének Szülıje és
a mi legédesebb Anyánk, itt vagyunk lábaid elıtt,
mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy
ajándéka

Istennek.

Kezeidbe

és

szívedbe

helyezzük egész valónkat, bennünk minden a Tied
legyen: értelmünk és akaratunk, testünk és
lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy
új életet, a Te Jézusod életét.
Ó Mennyek Királynıje, a legkisebb értékő
cselekedeteinket

is

támogasd

a

Te

anyai

sugallataiddal, add, hogy a szent és szeplıtelen áldozatnál minden és mindegyik
tiszta és Istennek tetszı legyen!
Ó Jóságos Anya, tégy minket szentekké, amint ezt tılünk Jézus elvárja
és a Te Szíved vágyakozva folytonosan kéri!

Ámen
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Juci ünnepi receptjei
SzÔlÔs, almás csirkesaláta
Hozzávalók:









50 dkg sült csirkehús,
25 dkg fehérszılı,
40 dkg burgonya,
vöröshagyma
5 dkg mazsola,
1 nagy alma,
1,5 dl majonéz,
Só, törött bors

Elkészítés:
A burgonyát enyhén sós vízben megfızzük, meghámozzuk, s még langyosan kockákra
vágjuk. Hozzáadjuk a feldarabolt, hideg csirkehúst, a hagymakarikákat, a meghámozott és
kockákra vágott almát, a mazsolát, a fele mennyiségő szılıszemet, megsózzuk, megborsozzuk, és
összekeverjük. Leöntjük a majonézzel, óvatosan megforgatjuk. A maradék szılıszemekkel
díszítjük. Fogyasztás elıtt 30 percre a hőtıszekrénybe tesszük.

Burgonyafánk
Hozzávalók:
 25 dkg burgonya
 30 dkg liszt
 2 dkg élesztı
 2 tojássárgája
 2 dl tej
 3 dkg zsír
 cukor
 só

Elkészítés:
Az élesztıt egy kiskanálnyi cukorral futtasd meg a tejben. A krumplit fızd meg héjában,
majd - még melegen - hámozd meg, s törd át. A lisztet dolgozd össze a krumplival, a tejes
élesztıvel, a tojássárgájával, a 3 dkg zsírral és egy kevés sóval. A tésztát nyújtsd ki egy lisztezett
deszkán kisujjnyi vastagra, s így keleszd egy órán át. Lisztezett pogácsaszaggatóval vágj belıle kis
fánkokat, s azokat - bı forró zsiradékban - mindkét oldalukon süsd pirosra.
(Összeállította: Szőcs Judit)

Jó étvágyat!
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Kalendárium
Szeptember 1.

BOLDOG GHEBRE MIHÁLY pap

Mertule Ma ria m, 1 788. +Abes színia, 1855. augu sztus 2 8 .
A 17. század meg hiúsult unió s kísér letei után Abes szí nia minteg y
kétszáz évig ma gára maradt mon of izita keresztén ységével. A ntoine
Abbadie (18 10–1 897) f rancia kut ató 1843-ba n írt a le az abesszi n
keresztén yek viga sztalan hel yz etét. Tudósított ol yan szülıkrıl, a kik á t
akarták ad ni nek i f iaikat, hog y ol ya n országb a vig ye ıket, aho l vann ak
papok, és ahol me günnepl ik a h úsvétot; és szó lt ol ya n családok r ól,
ame l yek ne mzedé k ek óta pap nélkül i s megtar tották vall ási g yak orlataika t,
és az erıs moha me dán eln yo más ellen ére is megır izték h itüket.
Ghebre Mihál y („ Mihál y ar kang yal szolgája”) 1788-b an születet t
Mertule Maria mba n. Tízedik életév étıl kezdve kolo s tori iskolába járt,
maj d 1807-ben no víciusként kolo sto rba lépett; teológi ai tanul mán yait a
doktori f okozattal f ejezte be.
Minél tö bbet t anu lt azonba n, ann ál inkább kínozt a v ala mi bel sı
n yu gtalansá g és a teljes igazs ág meg i smerésének vág ya. A hittan jórészt a
Krisztus sze mél yé rıl szóló vitákba n merül t ki, a sze rzetesi élet pedig
külsıséges vallás i g ya korlato kban és értel metlen n é vált f ormákb a n
mer evedett meg . A régi szerzetese k emlé kezetében elevenen élt „ A
szerzetesek kézi kö n yv e”, a mel y érté kes kincs lehete tt, de sehol se m volt
már f öllelhetı. Gh ebre Mih ál y n e m s ajnálta a f áradságo t, hog y megk eresse
ezt a kincset. 181 5-tıl 1825-i g zará ndokolt kol ostorró l kolostorra, míg
végül a f ıváros ban, Gonda rban rábukkant. Ebb en a tudo mán yo s
központban mara dt tizeneg y évig ; ez idı eltelté vel azonba n mé g
csalódottab b volt, mi nt elıtte. Elhatá rozta, hog y Jeruzs ále mbe zarán dokol ,
mer t re mélte , hog y ott majd k özelebb jut Krisztu s igazsá gához.
A mikor eg y küld öttség utazott Kai róba, hog y a pátr iárkától új
abunát (é rseket) kérjen, c satlakoz o tt a c soporth oz, mel ye t e g y o lasz
lazarista hit hirdetı , de Jacobis Szent Jusztin apo stoli pr ef ektus vezetett.
Kairóban ne m é rtek el sikert. A pátriárka rák én ys zerített
Abesszíniár a eg y huszonkét éves szerzetest abuna ként, aki ne mcsa k
tanulatlan, hane m erkölcstelen is vol t. Ghebre Mihál y a z egész küldötts ég
elıtt f eltett neki eg y Kriszt usra vo natkozó ké rdést; a válasz az onba n
siral masan ha ngzot t. Ghebre Mihá l y í g y ít élte meg: „ Sz elle mileg Ön c sak
f élszemő! Tuda tla nsága n yilván való vá lett szá munkra ”. Ennek ellenére a
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jelöltet püspök ké szentelték, és f elvette a Szalama abun a nevet. Jusztin de
Jacobis K airóból Ró mába v ezette c s oportját. Azt hitt e : ez lesz a legjo bb
eszköz arra, hog y eloszlassa Abessz íniának Ró ma elle ni sok elıítéletét .
Az örök város megpillantása len yő gözte a l átogató k at, minde nekelıtt
pedig X VI. Ger gel y pápa ( 1831–1 84 6) alakja, aki k éts zer is f ogadta ıket
kihallgatás on, s nag yo n különbö zött Abesszínia eg yh áz ának pátriárkáját ól
és abunáj ától. Ha zaf elé vivı útj uk Paleszti nán át még eg yf elé tarto tt,
utána azonba n eg y idıre megin t elvált Jusztin és Ghebre Mihál y útj a.
Csakha mar úg y tő nik, mintha Ghebr e Mihál y me gkísé relte volna,
hog y el lenszegü lj ön a megis mert i gazságnak, min tha átvette volna a
katolikus hit ele mei t, a kato likus Eg yházat az onba n ki akarta voln a
kerülni. Ne m akar t szakítani abesszi n eg yh ázával, de hivatottnak érez te
ma gát, ho g y Kris ztus igaz hitét, a mel ye t Ró mában és Jeruzsále mbe n
me gtalált, mi nden abesszin általá nos hitvallásává te g ye. A kairói pátriárk a
támogatta, é s megf elelı írást a dott ne ki Szala ma abunáh oz.
A zarándok ujjong va tért vis sza hazá jába. Szala ma abu na azonba n
ne m f elejtette el k airói megaláz tatás át. N yilván osan el kobozta a pá triárk a
iratát, és rákiálto t t átadójára: „ Menj , te átkozott, te ki közösített!” E mez
visszavágot t: „ Ön elutasította a pátri árka írását: et tıl a pillanattól f ogva
önnek ninc s illeték essége! Ho g y akar ön, a lázadó kiköz ösíteni eng e m? ”
Ghebre Mihál y nag y terve, hog y az ab esszin eg yházat Kr isztus igaz
hitére vezesse , me ghiúsult. C salódot t an kereste f el Jusz tin de Jacobi st, aki
hat hónapon át na ponta neki szentel te idejét, hog y va llási és teológiai
beszélgetése k sorá n segítsen a ker esı nek nehézs égei me goldásában. Végü l
1844-ben ta nítója elıtt letette a katol ikus hitval lást.
Jusztin konvert itá jában kiváló seg ítıre talált. Ghe bre Mihál y
csakha mar az ú j al apítású sze minári u mb an if jú ho nf itársait készít ette el ı a
papságra. Ne msok ára meg írt eg y n ye lvtant, szót árt , és katekiz must
ge'ezül, Abesszín i a liturgikus n ye lvé n. Majd járta a f al vakat, városo kat é s
kolostorok at, ho g y minde nütt h ir desse a katolik u s hit i gazságát.
Rendkívül i mő velt sége, tüze s besz éd készsége é s mél y j ámborsága sokak at
me gn yert a katolik us Eg yház szá mára .
Szala ma abuna ij edten látta, mint csökken bef ol yá sa. Sikerül t
ellenf elét láncra vernie, két hón a p múlva azon ban Ubie f ejedele m
parancsára szaba d on engedték Gheb re Mihál yt. Társai a kezét és lábát
csókolták, a mel yek méltók lettek arra, ho g y Kri sztusért lá ncoka t
viseljenek. 1851. január 1-én az id ıközben pü spökké lett Jusztin papp á
szentelte, majd f elvette a lazari sták k ongregációjá ba is.
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A hel yzet i s mét S zala ma abun a javá ra f ordult, a mikor a kalandor
Kassza jutott ur a lo mra. Szala ma a bunában megf elel ı segítıre talált
nag yravág yó t erve i meg valósítá sáho z. Eg yüttesen ve tt ék f el a harcot a
katolikus vallás ellen. Kiadt ak eg y re ndeletet eg y eretnek Kri sztus hitvallásról , a mel ye t minde n abess zinnek halá lbünte tés terhe a latt el
kellett f ogadnia. Az abesszin kl érus kin yilvá nítot ta eg ye tértését, a
katolikuso k – püsp ökük és öt h azai p apjuk kör é g yő lve – elutasít ották. A
bátor hitvallóka t fogságba vetetté k. Jusztin de Jacobis t öt hónap múl va
elengedték, é s ka tonai ırizette l a határra kísért ék. A hazai papo kat
válogatott kínzáso knak vetett ék alá: hetekre kif eszítet ték a lábu kat eg y
f acövekhez s íg y hag yták ıket a pe rzselı napon és a hideg éjszakán is,
napokon át se m mit se m kapta k enni, is mételte n csakne m halá l ra
ostorozták ıket.
Eközben Kasszát I I. Teodor osz név e n ünnepél ye sen né gussá, aza z
császárrá koroná z ta Szala ma abuna . Hatal ma tetıpo ntján állott, egés z
Abesszínia meg ha jolt elıtte, csak eg y cso port mert ellene szegülni:
Ghebre Mihá l y és nég y társa. A n égus a táborába v itette a „ lázadók”
vezérét. Mi vel se mmif éle f en yegeté s ne m ha sznált, k ét órán ker esztül
ostoroztatta .
A csakne m halálr a kínzottnak még két hónapo n át kellett nehéz
láncokban követni e a csapatot . Ekk or új ítélke zésre k erült sor. A négus
f elkelt és íg y kiá ltott: „ Ti min dn yájan, abu na és a z eg yház szolgá i,
halljátok! Tite ket hívlak tanúké nt és bíróul. Az egész népet alávetette m
törvén ye mn ek és hite mnek. Csak ez az e mber t agadta meg , ho g y
engedel mes kedjék neke m.” – „ Ne m i smere m hit e mnek má s bíráját, min t
Krisztust és f öldi hel ytartóját, a ró mai pápát!” – „ És én, én talán ne m
vag yok bírá d? ” – „ A test ug ya n a hatal madba n van , de a lélek ne m.
Sze mben áll a jo ggal, ha az e mb eri erısza k kij ele nti: vag y el kell
f ogadnod a hi te met, vag y meg kell halnod. Te, te A besszínia zsarno ka
vag y, az abu na ped ig a dé mon od!”
Ez már elég v olt! Teodorosz dühtıl f ulladozó hangon kiáltotta:
„ Katonák, vezessét ek a vesztıhel yre, és lıjétek ag yon!” A jelenlevı angol
követ közbenjá rá sára a halálbün tetést életf og yt ig tartó f ogságra
változtatták. Íg y a hitvallót a hads er eg újabb háro m hó napon át vonszol ta
végig az országo n; s ez n é ma pr édiká ció volt minde nki szá mára, a ki látta
láncait és elkínzot t testét. Amikor a hadseregben kit ört a kolera, Ghebre
Mihál yt az elsık k özött ragadt a el 18 55. auguszt us 28-á n.
1926. októ ber 3-án XI. Pius pápa bol doggá avatta .
*
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RADONESZI SZENT SZERGEJ apát

Rosztov mellett, 1 319 elıtt. +Rado n esz, Zagor szk me l lett, 1392 .
szepte mber 25.
A 14. század a N yugat szá mára a köz épkori ku ltúra meg érlelıdését
jelentette. A k elet- európai t érség szá már a vis zont sötét korszak volt e nnek
az évszázadnak a kezdete. A mongol pusztítá sok sebei még ne m
g yó g yultak be. A v árosok te mplo mai és kolostorai ro mo kban hevertek. Á m
az e mberek vág yód tak az i má dság n yugodt hel ye i után , a szo morú valósá g
pedig új, hatal mas ösztönzést ado tt a z elmé lkedésre é s az aszketikus éle t
utáni törekvésre. Ez kedvezett a remet eélet f elvirágzásának és „ az orosz
Théba” kiala kulásá nak.
„ A világból való kivonulás” l egs zebb e mlék mőve a TroicaSzergijevakol o stor,
a mel yet
Radoneszi
Szer g ej
alapított
a
Szentháro mság tis z teletére. (Ez a szen tél y ma i s n yitv a á ll az isten tisztelet
szá mára. A Mosz kvától minteg y 7 0 kilo métern yir e északra f ekvı hel y
hivatalos n eve 193 0 óta Zagor szk.)
Szergej a Moszkv ától északra f ekvı rosztovi f ejedelemség eg y
ne mesi c saládjáb ól szár mazo tt. A ke resztségben a Bert alan neve t kapt a.
Testvérei kö zül az idısebb Ist vánt és a f iatalabb Pétert e mlí ti az életr ajza.
Bertalan g yer mek korában Kalita Iv án nag yf ejedele m a rosztovi
f ejedelemség et M oszkvához csatol t a. Ennek köve tke ztében a korább i
f ejedelmet s zolgá ló ne messé gének sokat kelle tt sz envednie. B ertala n
szülei ezért á ttelep ültek Mosz kva vid ékére, Rado neszbe.
A mikor az i dıse bbik testvér , Istv án megözve g yült, belépett a
közeli hotkovó i kolostorba. Szer gej már régóta re met eségbe vág yott, d e
me g kellett várni a, hog y sz ülei is Ho tkovóban talál jana k otthonra. Ekk or
kivonult a „ pusztá ba”, és vele ment István i s. A Hotk o vótól minteg y tíz
kilo métern yi re lév ı nag y f en yı erdıb en telepedtek meg eg y pata k partján.
Fen yıf ából kis k ápolnát építette k és két cellát. Ez lett a késıbb i
Szentháro mság-kol ostor magva . Istv án azonban ha mar osan f elhag yo tt a
remeteséggel és be lépett a mo szkvai Epif ánia-kolostorb a.
Bertalan eg ye dül mara dt. Min teg y hú széves k orá ban ment a
„ pusztaságba”. Az Eg yh ázban ug ya n mi ndig eleve ne n élt a re meteség
hag yo mán ya , de az aszketikus életn ek ebbe a f ormájá ba rendszerint csa k
hosszú belsı elık é szület és kolostor i kiképzés után vág tak bele. Bertalan
ma gán yoss ágát idı nként megtörte eg y Mitr of an nevő idıs szerzetes pap
látogatása. Eg y il ye n láto gatás alka lmá val beöltözte tt e az if jú remetét
szerzetessé, é s a S zergej nevet a dta n eki.
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Szergej nehéz kör ül mén yek k özött é lt. A hosszú téli h ónapokban a
f ag y és a hó , az éhség és a v adáll atok veszede l mei ke mén yen p róbára
tették. G ya kran a ggodalo m és r é mület f ogta el, s ehhez járu lt mé g
kételkedése válas ztott útja hel ye s ségében. Sok ne hézséget okozott
szá mára a kü zdele mb en való tapaszta latlansága i s.
Néhán y év ala tt azonban meg er ısödött és ére tt é vált a
küzdele mbe n. Aka dtak ol yan f érf iak, akik Isten keres ésére indultak, s
ezeket Szergej sze retettel f ogadta, de csak vonakodv a szánta rá magát,
hog y
átve g ye
a
jövevén ye k
l elki
vezeté sét.
A
f atemplo mot
me gnag yob bították , új kun yh ókat e me ltek a testvé reknek , akiknek a szá ma
mi nteg y tiz enkettı re nıtt.
Szergejt pappá sz entelték, és elölj áróvá nevezték ki . A hozzá
csatlakozók kezde ttıl f ogva közö se n végezték a li tu rgikus i mádságo t,
eg yé bként azo nban remete települé st alkottak. Csa k 135 4 körül vezette be
Szergej – püsp öke tanácsára – a szi gorú regulát, és c s ak ekkor épített ek
közös ebédl ıt és n ag yo bb te mplo mot .
Az apát példát adott a testvérekne k az imádság ban, a kön yvek
szeretetében (a me l ye k közü l soka t le másolt atott) é s a mun kában. Fá t
vágott, a kert ben dolgozott, ken yere t sütött. „ Nag y sz elídséget és valódi
alázatosságo t tan ú sított, é s mi ndenbe n Urát, Jézus Kris ztust utá nozta, aki
azt akarta, ho g y kö vessék az e mberek. ..”.
Ne m hián yzo tt bel ıle az elöljáró at yai szigorúság a. Ne m en gedte
me g, hog y ala miz snát g yőjtsen ek, b ár a szerzetesekne k az elsı idıkben
sokat kel lett éh ez niök. Err ıl az élet rajzíró Ep if ániusz sok csod ás do lgot
jeg yzett f el. G ya kran megtörtén t, hog y a testv ére k csak az utolsó
pillanatban menek ültek meg a z éh ségtıl csod ás mó don. Ug ya nez az
életrajz értesí t szá mo s más te r mészet f ölötti jelenségrıl is.
A radones zi apát nag y bef ol yást g yakorolt a moszk va iak minde n
rétegére. Az oros z f öld sokat próbált lakossága vág ya k ozva f ig yel t f el
Krisztusról szóló üzenetére. „ Isten ne m hag yo tt el m inket” – h irdette
egész lén ye . Már puszta lé tével ker esztén y örö met és bizal mat önt ött a z
emberekbe. I s mét mer tek már lélegze ni, élni és re mélni.
1392. szepte mber 25-én halt meg. „ Bár a szent se m él etében, se m
halála utá nra s e mmif éle di csısége t ne m kív ánt, mégis me gdicsıít ette I ste n
nag y ereje. Elt áv ozásakor eléb e jö ttek a menn y a n g ya lai, kin yi tották
szá mára a paradic so m kapuját, é s b evezették a vág yo tt boldogság ba, az
igazak n yugal mába , az ang yal ok f én yességébe. A mi t mi ndig látni vág yot t,
az osztál yr észe le tt: a Szenthár o ms ág f én ye sségének azt a teljes ségét
f ogadta be, a mel y me gilleti a böjtölı t és az aszkét át.” ( Epif ániusz)
(Összeállította: Kiss Gábor)
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Páduai Szent Antal Plébánia ifjúsági csoportjának hírei:
Elkezdıdött „végre” az iskola. Hamarosan megkezdıdik a hitoktatás is az
általános iskolásoknak, középiskolásoknak illetve a legkisebbeknek, az
óvodásoknak.
A 2009 – 2010-es tanév szeptember 13-án reggel 9 órakor tanévnyitó

szentmisével kezdıdik, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Osztályok:

Hitoktatók:

1, 2, 5, 7
3, 4, 6, 8

Vargáné Ábrahám Ildikó
Kiss Gábor

Szeretettel várunk minden érdeklödı fiatalt és felnıtet a most induló
plébániai programjainkra.

NFTFLMVC!
Továbbra is várjuk MESEKLUBunkba a mesék
és

kalandok

világát

kedvelı

gyerekeket,

ahol

mesemondás és diavetítés várja a kicsiket és
nagyokat.
A következı találkozó 2009. szeptember
27-én vasárnap, délután négy órakor kezdıdik, a
plébánia hittantermében.

Kucsera család
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Páduai Szent Antal Plébánia karitász csoportjának hírei:
A tél közeledtével gondolnunk kell a tüzelıanyag beszerzésére. Tőzifa-

akciónkhoz várjuk mindazok jelentkezését, akinek a kertjében vagy
udvarán kivágásra ítélt fa, vagy felesleges, felvágásra váró fahulladék van. A
fa anyagáért cserébe a csoport vállalja, hogy a fákat kivágja, a hulladékot
elhozza, a tőzifát pedig rászoruló családok között szétosztja. Felajánlásukat
elıre is köszönjük.
Továbbra is várunk felesleges, kidobásra ítélt ruhákat, illetve tartós

élelmiszert, melyeket a plébánián köszönettel átveszünk.
2009. szeptember 18-án, pénteken délután 16.30 órától ruhabörzét
rendezünk a tanyán élı családoknak a Kancsalszéli Óvodában (Manótanya),
melyre minden érdeklıdıt sok szeretettel várunk. A ruhák használtak,
elvitelük ingyenes.
Ha valakinek otthon nem használt járóbotja, egyéb gyógyászati segédeszköze
van (pl. hagyatékból), amit szívesen felajánlana a nehéz helyzetben levı
idıseknek, kérjük, hozza el, hogy továbbíthassuk.
Egy nehéz helyzetben levı, kicsi gyermekeket nevelı család keres
valamilyen főtı alkalmatosságot – olajradiátort vagy hısugárzót. Ha valakinek
van otthon felesleges, de még jól mőködı főtıteste, kérjük, gondoljon rájuk
és hozza el.
Kérünk mindenkit, akinek tudomása van a környezetében nehéz
helyzetben élı családról, magányos, vagy beteg emberrıl, vagy ı maga ilyen
helyzetbe került, bizalommal forduljon hozzánk, amiben tudunk, segítünk.

Továbbra is várunk csoportunkba a jótékonykodás iránt
elkötelezett fiatal és idıs híveket
–több szem többet lát, több kéz többet ád!

Kucseráné Dr. Bende Zsuzsanna
A Karitász-csoport koordinátora
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O

A kis Zsuzsit nem veszik fel a Balettintézetbe. Nagyon el van
keseredve, a felvételi bizottság egyik tagja vigasztalni próbálja:
- Csak két ok miatt nem kerültél be. Az egyik a bal lábad, a másik a
jobb.

O
Az egyetemen a hallgatók írásbeli vizsgán vesznek részt. Amikor
lejár az idı, a professzor kéri, hogy adják be a dolgozatokat. Egy diák
továbbra is ül a padban és írja a feladatait. A tanár figyelmezteti,
hogy ha nem adja be azonnal, akkor érvénytelen lesz a vizsgája. A fiú
még további 10 perc elteltével adja be a papírját. A professzor
ráripakodik:
- Ezt már ne is adja ide, nem fogadom el.
- Professzor úr, tudja a nevemet? - kérdezi szemtelenül a diák.
- Nem, és nem is érdekel!
- Akkor jó! - feleli a fiú és gyorsan beteszi a dolgozatát a
paksaméta közepébe.
Másnap megtudta, hogy átment a vizsgán.

O
Két anya beszélget:
- Te hogy tudod reggel olyan korán felkelteni a fiadat? Az én
gyerekem minden nap elkésik az iskolából.
- Nálunk az ébresztés könnyen megy, csak odateszem reggel a
macskát a gyerek ágyára.
- És attól felkel?
- Igen, mert a kutyával alszik.

O
Az öreg székely nekiáll reggel egy nagy farönköt faragni. Elmegy a
háza elôtt a szomszédja és megkérdi:
- Mi lesz abból, szomszéd?...
- Ebbôl, fiam, gerenda -válaszol a székely.
Nem sokkal késôbb a szomszéd megint elmegy a ház elôtt, látja, hogy
az öreg még mindig nagy munkában van, így bekérdez ismét:
- És abból mi lesz, szomszéd?....
- Ebbôl, fiam, kocsirúd.
Dél tájékán a székely térdig érô forgácsban ül, és még mindig farag.
A szomszéd újra kíváncsiskodik:
- Ebbôl mit farag, szomszéd?....
- Ebbôl, fiam, szék lábát.
Estefelé már nagy forgács gyûlik össze az öregnél, de ô még mindig
farag. A szomszéd naná hogy ismét érdeklôdik:
- Mi lesz abból, szomszéd?....
Mire az öreg:
- Ebbôl, fiam, fogpiszkáló...ha el nem cseszem már megint...
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Az alábbi szavak és betőcsoportok hat
kivételével elhelyezhetık az ábrában. A kimaradt
hat szóból a zsidókhoz írt levél gondolatát kapja.
"Ne...................................................."

Rejtvény!!!
Kétbetősek:
AD, BA, BÓ, ÉK, JU, KA, NO,
TC, ZS
Hárombetősek:
AGA, AKI, AKT, APA, AZT,
ÁFA, BÍR, COE, EDZ, FAJ,
FÁD, GIN, IGA, LEE, NOA,
RAJ, RÁC, VAD, ZAB, ZRI
Négybetősek:
AJAK, ANDO, ATKA, ÁGAS,
ÁRIA, ÉSZT, FÁIN, GAMO,
GEBE, META, NAIV, OMOL,
REED, RÉCE, SZÓL, YEAR
Ötbetősek:
ARASZ, BUKTA, EDÉNY,
ISLER, KIVET, OSAKA,
SPURI
Hatbetősek:
AKÁRHA, ALMÁJA,
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Nyolcbetősek:
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KALUGYER
Kilencbetősek:
BABONASÁG
Tizenegy betősek:
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A szeptemberi rejtvény megfejtése:
"_"
Szeptemberi rejtvény:
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/
2006.09.03/1005.html

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

Elızı rejtvényünkre sajnos egy helyes megfejtés sem érkezett
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