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Mindenem…
Engedd csak azt a keveset még tılem,
Hogy téged Mindenemnek nevezhesselek.
Engedd csak a keveset akarnom,
Hogy minden oldalról téged érezzelek,
S minden dologban hozzád érkezzem,
Szeretetemet minden szempillantással
Neked ajánljam.
Engedd csak azt a keveset még tılem,
Hogy téged soha el ne rejtselek.
Engedd csak a keveset, hogy
lekötelezetted legyek,
Mivel akaratod hozzád köt engem,
Hogy szándékod életemben teljesüljön
- szereteted köteléke…
(Rabindranath Tagore)
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Miseszándékok

Szentek és
ünnepeink

Október (az esti szentmisék idıpontja 18 h)
1.
2.
3.

Csütörtök
Péntek
Szombat

4.

Vasárnap

5.
6.
7.

Hétfı
Kedd
Szerda

8.
9.
10.
11.

Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

12.
13.
14.
15.
16.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Nagygyörgy Szilveszter és Biczók
Aranka
9h: Bozóki Mihály, Berta Piroska
este: Kéri Lajos és Márki Ilona

Marinkov
András
és
családtagok
Míg Franciska és családja

élı

Szalma István
9h: Rózsafüzér Társulat
este: Németh Gábor

Tóth Géza, Kószó Anna és fiuk, Imre
Szekeres Géza
Vass Terézia, Tóth Terézia, Tóth
Matild
Dobó Imre, Lasancz Veronika,
Tanács István
9h:
este:

Lisieux-i Szent Teréz
Szent İrangyalok
Szent Évald
Évközi 27. vasárnap
Assisi Szent Ferenc
Szent Aurél
Szent Brúnó,
Rózsafüzér Királynıje
Magyarok Nagyasszonya
Szent Dénes
Borgia Szent Ferenc
Évközi 28. vasárnap
Boldog Griesinger Jakab
Szent Edvin
Szent Kálmán
Szent I. Kallixtus pápa
Avillai Szent Teréz
Szent Hedvig

17.

Szombat

18.

Vasárnap

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

26.
27.

Hétfı
Kedd

Szent Armand
Szent Szabina

28.

Szerda

29.
30.
31.

Csütörtök
Péntek
Szombat

Szent Simon és Tádé
apostol
Melinda szőz
Szent Alfonz
Szent Wolfgang

Szécsi László
9h: Bózsó István, Bózsó János,
Vass Anna, Kiri Imre, Szőcs Anna
este: Koncsek Jánosné Szalma
Ilona
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Antiochiai Szent Ignác
Évközi 29. vasárnap
Szent Lukács evangélista
Keresztes Szent Pál
Szent Vendel
Szent Orsolya
Szent Szalome
Kapisztrán Szent János
Szent Salamon
Évközi 30. vasárnap
Pécsi Boldog Mór
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SZABADÍTSÁK KI!

A börtönöket emberek építették, más emberek számára. Nemcsak látható
sziklabörtönöket, de láthatatlan börtönöket is, amelyek még az elıbbieknél is kegyetlenebbek.
Olyan szigorú társadalmi, gazdasági és politikai struktúrában élnek körülöttünk az emberek,
amelyek a szó szoros értelmében rabszolgaságba veti ıket.
Eme embertelen társadalmi rend súlya nemcsak külsı, de legbelsıbb, lelki
szabadságukra is ránehezedik. Személyüket, saját énüket is igába kénytelenek hajtani, hogy
enni és élni tudjanak. Ám minden szabadság ellen elkövetett merénylet egyúttal az Isten elleni
gyalázatos tett is. A keresztény kötelessége az ember felszabadításáért harcolni;
kereszténységének ez lényeges és elengedhetetlen megnyilatkozási módja.
*

„A tiszt csapata élén és vele a zsidó ırség elfogta Jézust és megkötözte.” (Jn 18,12)
„Testvérek, ti szabadságra vagytok elhívatva. Csak ne éljetek vissza a szabadsággal a
test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Az egész törvény ugyanis ebben az egy
mondatban teljesedik be: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!«” (Gal 5,13-14)
*

A Város falain,
A plakátokon,
És a röpcédulákon,
Mindenütt csak azt olvastam: „Szabadítsák ki…”
Az egész világon vannak börtönök, de jól tudom, Uram, hogy nem telik bennük
kedved!…
Vannak börtönök, melyeket nem is rejtegetnek,
De vannak álcázott börtönök is, pótbörtönök és szükségbörtönök, mert a valódiakban
nincs már elég hely mindenki számára.
Vannak kemény, nehéz rácsokkal ellátott börtönök, melyeket látni lehet és
alkalomadtán elfőrészelni is.
De vannak láthatatlan rácsok is, melyeket nem lehet megfogni, haragosan megrázni,
míg mosolyogva ezt mondják: „De önök szabadok! Nyitva áll az ajtó, kimehetnek rajta…” –
Holott jól tudja mindenki, hogy onnét szabadulni többé nem lehet.
Vannak börtönök, ahol a börtönırök állati dühvel sürögnek – forognak; akiket meg
lehet ragadni, akik megfogják a rabot és megkínozzák;
S vannak börtönök, ahol a börtönırök tisztességes emberek képében járnak – kelnek,
akik ezer sebet ejtenek a rabon anélkül, hogy bántó kezüket még csak látni is lehetne.
Vannak börtönök, amelyek száz és egy nevet viselnek, hogy illúziót keltsenek
Vannak börtönök, melyeket ıszintén, kurtán, szépítgetés nélkül valóban börtönöknek
hívnak.
S vannak börtönök, melyeket nyomortanyáknak hívnak; „városoknak”, gyáraknak,
báloknak és lebujoknak neveznek;
Börtönök, miket politikai rendszereknek, gazdasági berendezkedéseknek,
részvénytársaságoknak, munka – szerzıdéseknek, törvényeknek és szabályoknak hívnak,
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Börtönök, miket a földkerekség minden országában és minden idıkben mindenféle
néven neveztek.
De, Uram,
Tudom, hogy nem Te találtad fel ıket.
Szabadoknak teremtettél bennünket, hogy szabadon szeressünk, vagy szabadon
tagadjunk meg Téged.
Mert mire való a szeretet a kényszer béklyója alatt?
A börtönöket ember épített más emberek számára;
Mogorva, hővös sziklabörtönöket, ahová másokat zárnak be
mert másképpen gondolkodnak,
mert másképpen beszélnek,
mert másképpen cselekszenek.
Vannak láthatatlan börtönök, amelyeket lassan, alattomban az önzés, a gıg, és a
kapzsiság építettek.
Uram! – Az emberiség felel a másik felét már börtönbe vetette!
*

Gyermekem! Nem annyira a kıbörtönök nyugtalanítják az én szívemet…
Bizonyára szükség van rájuk, mióta a rendellenességet beiktatták a Világ életébe.
Amikor azokat arra használják fel, hogy azokba zárják be mindazokat, akik másképpen
gondolkodnak, szenvedek én is, mert saját Gondolatomat sértik meg, de tudom, hogy a lélek
szabad marad; nem lehet azt megakadályozni, hogy továbbra is másképpen ne gondolkozzék.
Értsd és lásd: legtöbb fájdalmat nekem a láthatatlan börtönök okozzák.
Számuk a Világban megmérhetetlen és nagyon sok gyermekem börtönfalak mögött
születik, növekedik és ott is hal meg.
Legfıképpen: Olyan szőkek, olyan magasak, olyan súlyosak és olyan kínosak ezek a
börtönök,
Hogy összetörik a testet és egészen a lélek mélyéig hatnak.
Igen súlyos és fájdalmas mindez, mert az igazi szabadságra támadnak,
Azt bénítják meg,
Azt verik láncra,
Azt törik meg,
És semmisítik meg magát az embert.
Rajta, gyermekem,
Írj alá,
vonulj fel,
tüntess,
harcolj,
hogy szabadítsák ki X-et!
De méginkább: Szabaduljon ki minden láthatatlan börtön bilincsbe vert rabja,
Mert Én, a ti Istenetek, mindenkit szabadnak teremtettem, s azt akarom, hogy továbbra
is szabadok maradjatok!…
(Szerkesztette: Ábrahám Judit)

(Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl)
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65 éve a hívek szolgálatában
(Kartal József nyugalmazott röszkei plébános vasmiséje)
Meg sem tudom köszönni
azt a remekül sikerült meghívót.
Elragadtatással beszélt róla
mindenki, aki örömmel és hálás
szívvel jött megköszönni, hogy rá
is gondoltunk.
Valóban
nagyon
szép.
Álmodni sem tudtam volna
különbet.
Ha majd fényképeim is
lesznek
a
vasmisémrıl,
a
meghívóval együtt belekerül a
fotóalbumba.
Köszönök mindent, amit eddig is kaptam. Rengeteg idıt és fáradtságot
kívánt mindaz, amit a vasmisém megtervezésére és kivitelezésére fordítottak a
röszkei lakosok apraja és nagyja.

Röszke kitett magáért.
Ezt nem lehet eléggé megköszönni és meghálálni. Ezt egyedül a Jó Isten
fogja annak idején mindenki javára írni.
Én a szentmiséimben meghatódott szívvel gondolok mindenkire. A
jutalmazást İrá bízom.
Mindenkit áldjon meg,
akiknek bármi szerepük is volt az
ünnep
elıkészítésében
és
lebonyolításában.
Köszönöm, hogy még
ebédrıl is gondoskodtak a röszkei
hívek. Kedves a Polgármester
Asszonytól, hogy felkínálta a
termet és a szükséges kellékeket.
Mindent

megköszönve

szeretettel ölelek mindenkit.

1. (A fotót készítette: Tóth Zoltán)

Kartal József
Nyugalmazott plébános, piarista szerzetes
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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
Október hónapban a hagyományoknak megfelelıen minden nap

rózsafüzér imádságot végzünk a templomban. Az imádságok idıpontjai a
következık:
hétfıtıl szombatig
vasárnap

17.30
8.30

Október 16-án, pénteken a röszkei Karitász csoport ruhaosztást
tart a plébánia hittantermében délután 3 és 6 óra között.
Október 18-án, vasárnap az esti szentmise elmarad!
Október 19. és 21. között nem lesz szentmise templomunkban!
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön, a Mővelıdési Ház elıtti
parkban (rossz idı esetén a templomban) 16 órai kezdettel szabadtéri
szentmisét mutatunk be az 1956-os forradalom és szabadságharc
áldozatainak emlékére.
A jubiláns házasok szentmiséjére ebben az évben október 25-én,
vasárnap 9 órai kezdettel kerül sor.
Október 26-án, hétfın 17 órai kezdettel szülıi értekezletet
tartunk a templomban a hittanosok szüleinek, ill. minden érdeklıdınek,
akinek a hittanoktatással kapcsolatban kérdései vannak.
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Egyházközségi hírek:

Október 31-én, szombaton egész napos temetıtakarítási
munkára várjuk mindazokat, akik szívesen segítenének abban, hogy
temetınk az ünnepekre rendezett, méltó és tiszta lehessen.
November 2.-tól az ıszi-téli miserendnek megfelelıen az
esti szentmisék 17 órakor kezdıdnek.
Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a mise- és
szertartásrend az alábbiak szerint alakul egyházközségünkben:
November 1. vasárnap
Mindenszentek ünnepe

November 2. hétfı
Halottak napja

9 óra – ünnepi szentmise a
templomban
14 óra – szentmise elhunyt
szeretteinkért a temetıben
18 óra – gyertyafényes csendes
szentmise
a
templomban,
utána
szentségimádás és zenei áhítat
17 óra – szentmise a templomban –
latin nyelven

A röszkei Páduai Szent Antal Plébánia Képviselıtestületének
döntése értelmében a temetıi díjszabások 2009. október 1-jétıl
az alábbiak szerint változnak:

Kiemelt sírhely-ár
(díszsírhely, 1. sor)
Normál sírhely-ár
(2. sortól)
Keretezési díj
Járulékos költség
(áram- és
vízhasználat
– vállalkozók részére)

Egyes sírhely
17500 Ft
(700 Ft/év)
15000 Ft
(600 Ft/év)
7000 Ft
2000 Ft


7
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Börcsök Eszter rovata

Elgondolkodtató!!!

A szikla
Éjszaka volt. Az ember a kunyhójában aludt, mikor hirtelen fény töltötte be
a szobát és megjelent Isten. Az Úr azt mondta neki, hogy el kell végeznie egy
feladatot, és odavezette egy hatalmas sziklához, ami a kunyhóval szemközt volt.
Az Úr elmagyarázta az embernek, hogy a hatalmas sziklát teljes erejébıl kell
tolnia. Így hát az ember ezt tette nap mint nap. Több éven keresztül reggeltıl estig
küszködött a kıvel, nekifeszült a hátával, a vállaival a nagy szikla hideg
felszínének, és teljes erejébıl nyomta. Minden este kimerülve és fájó tagokkal tért
vissza a kunyhójába. Úgy érezte, hogy az egész napja hiábavaló volt.
Ahogy az ember elbizonytalanodott, az Ellenség (Sátán) elhatározta, hogy
színre lép és a következı gondolatokat ülteti el az ember agyában. "Hosszú ideje
napról napra kínlódsz azzal a sziklával és az mégsem mozdult meg." Sikerült azt a
benyomást keltenie benne, hogy a feladat lehetetlen és felsült vele. Ezek a
gondolatok teljesen elbizonytalanították és elcsüggesztették ıt. "Miért töröd
magad ezért?" - kérdezte a Sátán. Felesleges annyi idıt rászánnod. Csak éppen,
hogy told egy kicsit, az is elég lesz."
Ez volt az, amit az elcsüggedt ember is tervezett, de elhatározta, hogy elıtte
imádságban az Úr elé viszi ezeket a zaklatott gondolatokat. "Uram - mondta hosszú ideje fáradozom és keményen szolgállak téged, minden erımet latba vetve,
ahogyan kérted. De még mostanra sem sikerült elérnem, hogy a kı akárcsak egy
fél millimétert is mozduljon. Mit csinálok rosszul? Miért nem tudom teljesíteni a
feladatot?
Az Úr könyörületesen válaszolt: "Barátom, én arra kértelek, hogy szolgálj
engem, amit te elfogadtál. Azt mondtam, az a feladatod, hogy nyomd azt a követ
teljes erıdbıl, amit meg is cselekedtél. Én egyszer sem mondtam neked, hogy azt
el kell tolnod. Neked csak annyi volt a dolgod, hogy nyomd a sziklát. Most pedig
hozzám jössz, mert úgy gondolod, hogy feleslegesen vesztegetted az idıdet és az
erıdet. De ez igazán így van? Nézz csak magadra! A karjaid erısek és izmosak, a
hátad kigyúrt és barna, a kezeiden borkeményedés van az állandó erılködéstıl, a
lábaid masszívak és kemények lettek. Az ellenállás megerısített és most sokkal
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többre vagy képes, mint eddig. Igaz, hogy nem mozdítottad meg a követ, de én
csak azt kértem, hogy engedelmeskedj és nyomd azt teljes erıdbıl, hogy
gyakorold a hitedet és bízz az én bölcsességemben. Ezt te meg is tetted.
Most akkor barátom, elmozdítom a követ."

Megjegyzés: Sokszor, mikor Isten szavát halljuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy a
saját eszünkkel próbáljuk megfejteni, mit is szeretne tılünk. Pedig ilyenkor Isten csak
engedelmességet akar és azt, hogy higgyünk Benne.
Vagyis gyakorold a hitet, amely hegyeket mozdít el, de ne felejtsd, hogy Isten az, aki
a hegyet elmozdítja.

Ady Endre

- Teveled az Isten

Az Istenhez gyönge szódat emeled:
Teveled lesz akkor az Isten.
Elvesztetted szegény, kóbor magadat:
Ha szabad: segítsen az Isten.
Perc-barátok kedve már elköltözött:
Búk között itt lesz tán az Isten.
E szép élet nem sok örömet hozott:
Gondozott azonban az Isten.
Az Istenhez gyönge szódat emeled:
Teveled lesz akkor az Isten
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Juci ünnepi receptjei
Linzer karika
Hozzávalók:










70 dkg rétesliszt
2 csomag vanillin cukor
2 csomag sütıpor
25 dkg margarin
25 dkg kristálycukor
4 db tojás
1 ü sárgabarack lekvár
porcukor a szóráshoz

Elkészítés:
A réteslisztet a sütıporral és a vanillin cukorral elkeverjük, majd elmorzsoljuk a
margarinnal. Ezután belekeverjük a kristálycukrot. Miután alaposan elvegyítettük a
cukrot hozzáadjuk a négy tojást és addig gyúrjuk, míg a tészta „fel nem szedi” az
összes lisztet.
Ha a tészta elkészült lisztezett deszkán fél ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, és
linzer szaggatóval formázzuk.
Az így megformázott tésztát elımelegített sütıben „rózsásra sütjük”.
Vigyázzunk, nehogy túlságosan megpirítsuk, mert nem puhul meg sütés után.
A kisült süteményt konyharuhára kirakva állni hagyjuk, majd másnap lekvárral
töltjük.
Fogyasztás elıtt ízlés szerint porcukorral megszórjuk!
Ugyanebbıl a tésztából készíthetünk ISLERT, és egyéb finom
TEASÜTEMÉNYEKET is.
(Összeállította: Ocskó Sebastian)

Jó étvágyat!
Ezúton szeretnénk megköszönni Szûcs Juditnak, hogy
hosszú idın keresztül hasznos receptekkel látott el bennünket, de a
továbbiakban elfoglaltsága nem teszi lehetıvé. Nagyon sajnáljuk!
Isten áldását kérjük további munkájához.
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Kalendárium
Október 8.

MAGYAROK NAGYASSZONYA

Röviddel II. Ján os Pál pápa máso dik leng yelor szági za rándokútja
elıtt az eg yik budapesti busz me gállóban kö zé pkorú házaspárr a l
találkozta m, térké p volt a kezük b en, s me glehetıs en tanácsta lanul
tanul mán yo zták... Kérdése mre, s egíthetek-e vala mi ben, idegens ze rő
kiejtéssel be szélt német n yelve n a dták elı tájéko zó dási nehézség üket .
Miután e l mag yará z tam neki k a h el ye s útirán yt , a busz indulásáig marad ó
néhán y percbe n be szélgetés alak ult k i köztünk. Ki derül t, hog y leng ye lek
és sietne k haza, mert lakóhe l yükön , Poznanban akarna k lenni, mire a páp a
odalátogat.. . Szób a került Czestoch owa is, é s eg ysz erre csak n eke m
szegezték a k érdés t: - Hol van a mag ya r ok ne mze ti keg yh e l ye?
Zavarban vol ta m, de végül is ké n yte len volta m meg mo ndani, hog y
hazánkban van nak Mária-keg yhel ye k min den eg yház me g yében, de eg y
országos jellegő „ sanktuariu m nar od owe” (ne mzeti keg yh e l y) ni ncsen. El
lehet gon dolkoz ni azon, miért van ez íg y... Bizon yá r a szerepet játszi k
benne a török hódo ltság kora, a mikor az eg yhá zi szervez et és közigazgatás
éppen az ország k özponti részé n me nt tönkre. Ezt a hi án yt e llensúl yo zza
az a tisztelet, a mel l yel minden kor és hel y kat olikus ma g ya rja hódol Sző z
Mária, min t Nag yasszon ya el ıtt. Ke vesen gon dolnak t alán arra, ho g y az
„ asszon y”, s íg y a „ nag yas szon y” szó n yel vünknek mé g pog án y k ori
rétegébıl val ó... A ma g yar n ye lvbe a z alán „ achszin” s zó kerülhetet t át a
8. század táján , ami kor szor osabb kapcsolatok lehe ttek az elı mag ya r
törzsek é s az alán ok közö tt. A z ı n ye l vükben a j elent ése ez volt: úrnı,
f ejedelemass zon y. A Halott i Be szédb en még íg y olvass u k: „ vima gguc szen
achscin mariat”. K ésıbb elho mál yo su lt f ejedelmi jelenté se, s n yilv án ezért
adhatták hoz zá a f okozó nag y jelzıt.. .
Menn yei f ejedele mnınek tisztelhe tték tehát Máriát az elsı Krisztus
hitére tért mag yar ok, és megerısít et te ıket e hívı tis zteletükben Szent
István kir ál y, a mik or el merül ve a gon dban, hog y kire ma radjon hal ála utá n
az ország, a nép s az eg yház vezeté se, istápol ása, S ző z Mária o ltal mába
ajánlotta ö n magát és királ ys ágát. E t ermészetf eletti ka pcsolatot Mária és
hazánk népe közö tt a Szent István halálát követı b elvillongás ok se m
tudták elho mál yosí tani, és Szent Lá s zló, a lovagkirá l y uralkodása id ején
új virágz ásba boru lt. Tatárra l, tö rökk el sze mb en eg ya rá nt Jézus és Mária
nevét kiáltva védte életét, hitét é s öv éit a középko r mag ya rj a, mikor pedig
az 1683. szepte mb er 12-i, a Bé cs melletti Kahle nbergben l ezajlott
csatában visszasz orították a tö rök szultán seregeit, me gkezdıd hetett a
ma g yarorszá gi törö k uralo m f ölszá mol ása.
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1693-ban I. Lipót királ y a tör ök a lóli f ölszabadulás emlékére,
hálája jeléül me gis mételte az or szág Szent Istvá n-i f ölajánlását a
Nag yasszo n ynak. Az eg yházi él et új jászervezéséb en is mét nag y sze repet
játszott a „ mindörö kké áldott Nag yass zon yunk”.
XIII. Leó pá pa 1 896-ban, a mag ya r millenniu m alk almával az
akkori eszte rgo mi prí másérse k, Va szar y Kolo s bíbor os kérésére, mint
külön ünnepet e ngedél yezte Ma g ya r ország részére Nag ya sszon yu nk
ünnepét. Eleint e október 2. vasárnap ján ünnepelték. X. Szent Pius páp a
tette át o któber 8 -ra. A II. Vatik á ni zsinat után á th el ye zte a Mag yar
Püspöki Kar szepte mb er 12-re, de 198 4-tıl is mét október 8-án üljük.
Mi
mag yar ok
elsıként,
de
ne m
eg yed ü l
tiszteljük
Nag yasszo n yunkna k, azaz ne mzeti Patrónánkn ak a Boldogság os Szőz
Máriát. Hog y csak néhán y más orszá got e mlí tsünk: Baj orországban 162 0ban, a f ehérheg yi csata után kezdték ne mzeti Patróna ké nt tiszteln i Máriá t,
s 1916-tól ünnepli k. Franciaor szágot XIII. Lajos királ y ajánlotta M áriának
1638- ban, é s Na g yb oldoga sszon y napján e mlé kezne k rá. Ausztri át II I.
Ferdinánd ajánl ott a f öl Máriának, 1647-ben; ık dece mb er 8-án ünnepli k.
Leng yelorsz ág K irál ynıjévé J ános Káz mér királ y n yi lvánítot ta a
Szőzan yát 16 56-b an. 1754-ben a Mexikói Alk irá l ys ágot, 182 1-ben
Mexikót, 191 0-be n egész Latin-A mer ikát a Szőza n ya ol tal ma alá
hel yezték. XIII . Le ó adta jóváhag yá sá t ahhoz, hog y a Sz őzan yát Kataló nia
és Dél-Ázsia Patró nájaként tisztelj ék , valamint, hog y a z angol püspökök
1893-ban f ölajánlj ák Angliát, mel ye t attól f ogva Mária hozo mán yán ak
tartanak.
Legis merte bb
Mária-énekü nk
e
szavakk al
kezdıdik:
„ Boldogasszon y A n yá nk, régi nag y P átrónánk!” A bol d og jelzı ne mcsak a
latin „ beata” eg ys zerő f ordítása... Már a 13. századb an jelentése volt e
szónak a gazdag; a múlt száza d vég én pedig az áldott , a terhes állapot
jelzésére is h aszná lták. Ma ne m a csa tatereken dıl el a ma g yarság j övıje,
hane m a szülé szeti osztál yoko n! És a zokban az ott hono kban, család okban
épül tovább, ahol a szülık a minden napi ken yér mellé hitük, re mén yü k és
szeretetük bıségé bıl, gazda g, eg yr e megújul ó tartal má ból tud nak é s
akarnak adni g yer me keiknek.
„ Áldott Nag yassz o n yu nk!... Vedd pá rtf ogásodba a mag ya r apákat,
hog y ke mén ye n áll ják a nehéz id ık k üzdel meit, é s állha tatosan vise ljék az
élet terheit. Oltal maz d és erısítsd me g hivat ásuk s ze retetében a mag ya r
an yá kat, hog y g ye rme keikben hős ég es és igaz polgárokat neveljenek a z
An yaszente g yházn ak és drága mag ya r ha zánknak. T erjeszd ki an yai
oltal madat h azánk if júságára, hog y b eváltsák azt a szép remén yt, a mell yel
mi nden ma g yar sze m f eléjük te kint”
(Összeállította: Kiss Gábor)
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Assisi Szent Ferenc Naphimnusza
Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsıség és imádás és
minden áldás,
Minden egyedül Téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet
kimondja.
Áldott légy Uram s minden alkotásod,
Legfıképpen urunk-bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a
Te világosságodat!
És szép ı és sugárzó, nagy ragyogással
ékes a Te képed, Fölséges
Áldjon, Uram, Téged hold nénénk és
minden csillaga az égnek!
İket az égen alkotta kezed fényesnek,
drága szépnek!
Áldjon, Uram, Tégedet szél öcsénk,
levegı, felhı, jó és rút idı,
Kik által élteted minden Te alkotásod.
Áldjon, Uram, Tégedet víz húgunk,
Oly nagyon hasznos ı, oly drága, tiszta
és alázatos!
Áldjon, Uram, tőz bátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ı és erıs, hatalmas és vidám.
Áldjon, Uram, Téged földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemő gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.
Áldjon, Uram, Tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tőr gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, akik tőrnek békességgel,
Mert Tıled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldjon, Uram testvérünk, a testi halál,
Akitıl élı ember el nem futhat.
Akik halálos bőnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták Te szent akaratodnak,
A második halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát Neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok!
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Páduai Szent Antal Plébánia karitász csoportjának hírei:
Egy felajánlásnak köszönhetıen birtokunkba jutott több bútor is, így
három ágy, két mőködı gáztőzhely és egy mőködıképes hőtıszekrény,
valamint sok szınyeg. Ha valakinek szüksége van hasonlókra, vagy tud
olyan családot, akik ezeket elfogadnák, kérjük, jelezze a plébánián vagy
személyesen a csoporttagoknak.
Azon rászoruló családok részére, akiknek házfelújítása bádogos vagy
tetıfedı munkát igényel, Horváth István nagylelkően felajánlotta, hogy nagy
kedvezménnyel vállalja azt. Felajánlását elıre is köszönjük.
Továbbra is várunk felesleges, kidobásra ítélt ruhákat, illetve tartós
élelmiszert, melyeket a plébánián köszönettel átveszünk. Tőzifa,
tüzelıanyag felajánlást is nagy hálával elfogadunk.
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.
Következı ruhabörzénk várható idıpontja:

2009. október 16. péntek délután 15 - 18 óra, a plébánia
hittantermében.
Következı találkozó idıpontja: 2009. október 13. kedd, az
esti mise után.

A karitász csoport elérhetısége:

06(20)400-5868
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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Viccek:

a

Egy középkorú agglegény tanácsot kér a barátjától:
- Mondd csak, te mit tennél a helyemben? Két nı is hozzám jönne
feleségül, nem tudom, melyiket válasszam. Az egyik 23 éves, modell, gyönyörő,
de nincs egy vasa sem. A másik 69 éves özvegyasszony, hatalmas vagyonnal.
- Egyértelmő, cimbora. A te korodban már ritkán fordul elı, hogy egy
23 éves bombázót szed fel az ember. Én gondolkodás nélkül ıt választanám, még
akkor is ha szegény, mint a templom egere. Hidd el, csak a szépség és a fiatalság
a fontos! Az öregasszonyt hagyd a csudába és vedd el a fiatalt!
- Igazad van! Milyen szerencse, hogy hozzád fordultam tanácsért! Egy
igazi barát mindig jó tanácsot ad.
- Nincs mit. - feleli a haver. - Azért megadnád nekem annak az
özvegyasszonynak a telefonszámát?

a
Az öreg Kohn elmegy a rabbihoz.
- Bölcs rabbi, segíts, adj nekem tanácsot. Én 80 éves vagyok, a
feleségem, Sára, pedig még csak 20.
- Gratulálok, de hol itt a probléma?
- Szeretnénk gyereket.
- Hú, hát ez már tényleg nehéz eset. Azt tanácsolom, vegyetek
magatokhoz egy albérlôt, az majd segít.
Kohn elballag. Egy év múlva újra bekopog a rabbihoz.
- Na, használt a tanácsom? - kérdi a rabbi.
- Jaj, a világ legbölcsebb embere vagy, most már terhes a
feleségem meg az albérlônk is.

a
Kohn elborult arccal ül a kocsmában, és épp egy dupla rummal, meg
egy Algopyrinnel igyekszik szörnyű fejfájását csillapítani, amikor
hirtelen benyit Grün, és falfehéren, lihegve megáll az asztalnál.
- Tőletek jövök, - lihegi - Meghalt az anyósod!
Kohn a halántékát dörzsöli, legyint egyet, de nem válaszol.
- Na mi van? - kérdezi Grün - Hát egy szavad sincs a dologhoz?
- Hagyjál békén! Ha neked így fájna a fejed, te sem tudnál örülni
semminek.

a
A rendırt elküldi a felesége a boltba:
- Hozzál margarint, és ha van tojás, akkor hozz tízet!
Hazajön a rendır tíz margarinnal.
- Volt tojás!

a
Utazik a skót a villamoson. Jön a kalauz, kéri a jegyét.
- Ez a jegy nem érvényes, uram.
- Hogy-hogy nem? Hiszen három hónapja ezzel utazom, és eddig mindig jó
volt!
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Az alább idézet folytatását a megfejtésben
olvashatják.

Rejtvény!!!

"Boldog, aki ......................................."
Függıleges:
1. Megfejtés közepe 2.
Csavar,
3.
Megtermékenyített petesejt
4. Tanár betői keverve 5.
Páratlan agy (!) 6. Egyenes
sor 7. Nehéz, súlyos 8.
Többség 9. Ver 10. Izgalom
11. Koreai város 12.
Geográfia része (!) 13.
Némán tol (!) 18. Parancs
21. Botrány 22. Pausálé 23.
Felragyog 25. Ultraviola
röviden 26. Bizony 28.
Érseki székhely a Loire
partján 32 . Gabonanövény
36. Trícium, Kén, Urán 37.
Példázatban van (!) 38. Régi
súlymérték 39. Vissz Ida (!)
40. Oxigén, Szén 41.
Libahang 42. Tollat forgat

Az októberi rejtvény megfejtése:
" Asztalhoz ülhet az Isten országában."
Novemberi rejtvény:
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/
2006.11.05/1005.html

Vízszintes:
1. Megfejtés eleje (Zárt betők: A, H) 14. Szigetvár védıje 15. Hordtávolság 16. Jód, Oxigén, Gallium
17. Durranás hangja 19. Plusz 20. Zenében hangsúlyozva, erısen 22. Tápsóban van (!) 24. Csoportos
kirándulás 27. Nıi név 29. Diósd közepe (!) 30. Egy-más 31. Nobelium vegyjele 33. Párosan ordító
(!) 34. Majdnem láng (!) 35. Ivadék 38. Hideglelés 39. Alumínium, 40. Megfejtés vége 42. ...............
regénye, Gárdonyi Géza 43. Siklás 44. Olimpiai bajnok evezıs, 1964
A rejtvényre adott megfejtéseiket minden hónap 28-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy
Interneten.
Elızı rejtvényünkre egy helyes megfejtés érkezett:

Szekeres Csenge
A szeptemberi rejtvényünk helyes megfejtése:

"Aki szól hozzátok, azt ne utasítsátok vissza."
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
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E-mail: csodatevo@citromail.hu



