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Istenünk, Te nagynak mutatkoztál egész
történelmünk folyamán. Nemzetünk
szentjeinek életével és odaadásával
ajándékoztad meg Egyházadat, mindegyikükben
Krisztus örömhírének és az üdvösség útjának
egy-egy ragyogó tanúját küldve közénk.
Engedd, hogy az elıttünk pályát példájuk és égi
közbejárásuk erejével gyızelemmel fussuk
végig, hogy hervadhatatlan koronájukat, mi is
elnyerjük a mennyben, ahol velük együtt
dicsıíthetünk Téged, Krisztus, ami Urunk által.
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Miseszándékok
November (az esti szentmisék idıpontja 17h)
1.

Vasárnap

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

9.

Hétfı

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

22.

Vasárnap

23.
24.
25.
26.
27.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

28.
29.

Szombat
Vasárnap

30.

Hétfı

9h: id. Bödecs József, ifj. Bödecs
József és elhunyt szülık
este: Somogyi István, Somogyi
Ferenc, Devich Gizella
Barát Sándor
Papp Gábor
Szőcs Károly
Kriván Miklós és Kolonics Etelka
Id. Lovászi Imre, ifj. Lovászi Imre
Ábrahám Imre
9h: Paplogó Imréné és a család élı
tagjaiért
este:
1620 Gárgyán Zoltán

Kothencz József
9h: Ábrahám Furus István, Király
Erzsébet
este:

Németh István, Módra Erzsébet
Tóth György, Tóth Györgyné Árvai
Margit
9h: Rózsafüzér Társulat élı és
elhunyt tagjaiért
este: Márki József

Szentek és
ünnepeink
Mindenszentek

Halottak napja
Szent Szilvia
Borromeo Szent Károly
Szent Imre herceg
Szent Krisztina
Szent Ernı
Évközi 32. vasárnap
Szent Gottfrid
Lateráni Bazilika
felszentelése
Nagy Szent Leó pápa
Szent Márton
Szent Jozafát
Magyar szentek és boldogok
Szent Hypatiusz-Huba
Évközi 33. vasárnap
Nagy Szent Albert
Skóciai Szent Margit
Szent Dénes
Szent Jenı
Árpádházi Szent Erzsébet
Szent Ödön-Edward
Szőz Mária bemutatása
Krisztus Király vasárnapja
Szent Cecília
Szent Kelemen
Vietnámi szent vértanúk
Alexandriai Szent Katalin
Szent Konrád

Tombácz Vincéné Szakáll Anna
9h: Bóka János és elhunyt
családtagok
este: Lovászi Imréné Császár
Piroska

Szent Virgil
Marchiai Szent Jakab
Advent 1. vasárnapja
Szent Filoména

Szent András apostol
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KOPASZ FEJ

Isten örök és teremtı szeretetében kezdettıl fogva elgondolt, bennünket és figyelmét azóta
sem fordította el rólunk. Testvéreinkben is meg kell találnunk és tiszteletben tartanunk Isten Képét
és Gondolatát. Úgy kell ügyelnünk reájuk is, miképpen a Nagy Figyelı néz ránk…
*

„Benne (Krisztusban) teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a
láthatatlanokat,… Minden általa és érte teremtett. İ elıbb van mindennél, s minden benne
áll fönn.” (Kol 1,16-17)
„De egy hajszál sem vész el fejetekrıl.” (Lk21,18)
„Öt verebet ugye két fillérért adnak. De Isten egyikrıl sem feledkezik meg közülük.
Nektek viszont minden szálhajatok számon van tartva. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek
ti e verebeknél.” (Lk 12,6-7)
*

Egy óra hosszat az egész konferencia ideje alatt a szemem elıtt volt.
Gyönyörő volt e kopasz fej, Uram!
Sima, ragyogó; lópatkóra emlékeztetı hajkoszorúja gondosan elfésülve és
figyelmesen felsorakoztatva a mezıny szélére…
Untatott az elıadás, volt idım az elmélkedésre.
És arra gondoltam, Uram, hogy Te jól ismerheted azt a fıt.
Évek óta nem téveszted szem elıl és minden nap, amikor természet-anyánk
engedelmet kér arra, hogy újra learasson néhány hajszálat eme ritkuló mezıben, Te igent
mondasz.
Evangéliumodban is megmondottad volt: „Egy hajszálatok sem veszik el a tudtom
nélkül!…”
Ez az igazság, Uram: Te szüntelenül gondolsz ránk.
Öröktıl fogva igaz ez. Még mielıtt lettünk, már így volt ez.
Még a világ születése elıtt
Gondolsz rám,
Megálmodsz engem,
Szeretsz.
Igaz, hogy a szereteted egyetlen példánynak s nem sorozat-példánynak alkotott,
Elsınek és utolsónak,
Elengedhetetlennek az Emberiség történetében.
Így van, Uram. Életemnek eredetin rendeltetést adtál,
Számomra egyéni és örök irányt szabtál meg,
Csodálatos rendeltetést, melyet az idık kezdetétıl a szívedbe zárva hordoztál,
miképpen egy atya is elıre megálmodja szeretett gyermeke életének minden apró részletét.
Szüntelen fölém hajolva, mint vándorutam Világossága és Erı a lelkem mélyén, Te
vezetsz, hogy azt megvalósítsam.
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Szomorú vagy, ha gyáván menekülök, vagy letérek a kiszabott útról és a
segítségemre sietsz, ha botladozok avagy elesek.
Uram, aki a kopasz fejeket és a szépen elrendezett életeket alkottad,
Te, az isteni Figyelı
az isteni Türelmes,
az isteni Mindig – jelenlévı,
Add, hogy sohase feledkezzek meg szent jelenlétedrıl.
Nem azt kérem tıled, hogy áldd meg azt, amit én határoztam el az életemben,
Hanem, hogy adj erıt, hogy felismerjem és éljem mindig azt, amit Te álmodtál meg
rólam.
Add meg, Uram, hogy kegyelmed szent erejével a felebarátaim iránti
figyelmességben szívembe zárjam a te nagy, irántuk való Figyelmedet,
Hogy térdre esve imádjam bennük a te Teremtı Szereteted Végtelen Misztériumát,
Hogy tiszteletben tartsam bennük a Te Gondolatodat az enyém erıszakolása nélkül,
Hogy az általad kiszabott ösvényen hagyjam járni ıket anélkül, hogy a magaméra
kényszeríteném ıket,
Hogy valóban felismerjem, hogy ık is szükségesek a Világban, s a legkisebbjüket
sem szabad elhanyagolnom.
Hogy a látásukba soha bele ne fáradjak, és a kincsekben, melyeket rájuk hagytál
örökségül, én is részesedjek.
Segíts, hogy élet-útjukban is Téged dicsérjelek s a létükben Téged felismerjelek.
Hogy életük egyetlen perce el ne múljon,
Hogy a fejükrıl egyetlen hajszál le ne hulljon anélkül, hogy Veled együtt erre fel ne
figyeljek!…
(Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl)

(Szerkesztette: Ábrahám Judit)

Baka István:

- Halottak napja

Egy kisfiú siet a parkon át,
az esti szélben hintalánc vacog,
zörög a megfakult viharkabát,
az égen borbélytányér-hold inog.
Az emlékmő talapzatán, akár
angyalszárnyakból hullatott pihék,
mécsek remegnek, szürke és sivár
a kı, a park, s páncélozott az ég.
Mint oszlopról lehorgadó plakát,
nyirkos csirizszagú a félelem,
s megyek, megyek az ıszi parkon át,
zsebemben gesztenyék, nyolcévesen.
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Egyházközségi hírek:
Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a
következı telefonszámokon lehet elérni:
06-30-359-1050, 273-260.
kedd-szombat: 17.00

Miserend:

vasárnap: 9.00 és 17.00

A plébánia ügyfélfogadási rendje:
Kedd – Péntek:

900 – 1200 –ig.

A plébánia weboldala:
www.plebaniahivatal.roszkenet.hu
November 2.-tól az ıszi-téli miserendnek megfelelıen az esti
szentmisék 17 órakor kezdıdnek.
November 16-án, hétfın 17 órai kezdettel a Karitász csoport
szervezésében Páduai Szent Antal imaórát tartunk a templom
sekrestyéjében. Az imaóra keretében útjára indítjuk az ún. „Szent
Antal Biblia- és imaiskola” elnevezéső programot, amelynek során
havonta egy hétfı este a Biblia tanítását igyekszünk mélyebben
megismerni, keddenként pedig a szentmiséhez kapcsolva a Szent Antal
litániát imádkozzuk közösen a szegényekért és rászorulókért, ill. a mise
keretében Antal egy-egy tanítása alapján közelítjük meg az Evangélium
karitatív üzenetét.
November 22-én, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepét követı
vasárnap, a 9 órakor kezdıdı szentmisét az özvegyek tiszteletére
szervezi a Páduai Szent Antal Plébánia Karitász-csoportja.
A Páduai Szent Antal Plébánia családcsoportja december 5-én,
szombaton 15 órai kezdettel tartja következı összejövetelét. A
bevezetı beszélgetés témája: Közösség és társadalom. Személyes
kapcsolatok
és
eltömegesedés.
Önállóság
és
tömegvélemény/csordaszellem viszonya.
A beszélgetést Szent Miklós-nap elıesti meglepetés és közös
adventi ajándékkészítés követi. Minden érdeklıdıt szeretettel várnak
a családcsoport vezetıi.
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Folytatás >>>

Egyházközségi hírek:

Adventi idıszakban, december 1. és 23. között keddtıl
péntekig az ún. Rorate misék 6.30 órakor kezdıdnek. Ebben az
idıszakban este nem lesznek szentmisék.
Továbbá köszönjük mindazoknak a munkáját, akik október 31én részt vettek a temetıtakarításban és az ünnepekre méltó módon
széppé tették a röszkei temetıt.

A hitoktatók nyolc boldogsága
1.

Bo ldo g az a hi to kt ató , a ki ö nma gá n is d er ül n i t ud :
é l et e v ég éi g szó ra kozh at .

2.

Bo ldo g az a hi to kt ató , a ki rá tu d ne ve t ni má so kr a:
hi da t ve r fe lé jü k .

3.

Bo ldo g az a hi to kt ató , a ki nem t ud mi nde n t és n em
c si n ál m eg mi nde n t : a z Is t en r e is ha gy v al ami t.

4.

Bo ldo g az a hi to kt ató , a ki m ind e nt ko mol ya n v es z ,
d e n em t ra gi kus a n.

5.

Bo ldo g az a hi to kt ató , a ki s zór a koz ta t ni is tu d és
n e m m i ndi g o k ta t .

6.

Bo ldo g az a hi to kt ató , a ki m egé r ti , ho gy az a
l e g bol dog abb, ak i má sok at bo ldo gg á te sz .

7.

Bo ldo g az a hi to kt ató , a ki a n yo lc adi k „i r ga lma ss ági
t e t te t gy ako ro lj a ”: a s zomo rúak a t me gvi dám ítj a .

8.

Bo ldo g az a hi to kt ató , a ki m eg t udj a é rt e ni , ho gy
a z A ty a és a F iú ké t kü lö n bözı, de re nd kí vü li s z emé ly .
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Elgondolkodtató!!!

Istennel beszélget egy szent ember...
Mondja neki:
- Uram, szeretném megtudni, hogy milyen a Paradicsom és milyen a
Pokol.
Isten odavezeti a szent férfit két ajtóhoz. Kinyitja az egyiket és
megengedi a szent embernek, hogy betekintsen......
A szoba közepén egy hatalmas kerek asztal volt és az asztal közepén
egy nagy fazék, benne ízletes raguval.
A szentnek elkezdett csorogni a nyála.
Az emberek, akik az asztal körül ültek csont soványak és halálsápadtak
voltak. Az összes éhezett.
Mindegyiknek egy hosszú nyelő kanál volt a kezében, odakötözve a
kezéhez.
Mindegyikük elérte a ragus tálat és vett egy kanállal.
De mivel a kanál nyele hosszabb volt, mint a karjuk, nem tudták a
kanalat a szájukhoz emelni.
A szent ember megborzongott nyomorúságukat, szenvedésüket látva.
Isten ekkor azt mondta:
- Amit most láttál az a Pokol volt.
Majd mindketten a második ajtóhoz léptek.
Isten kitárta azt és a látvány, ami a szent elé tárult, ugyanaz volt, mint
az elızı szobában.
Ott volt egy nagy kerek asztal, egy fazék finom raguval, amitıl ismét
elkezdett folyni a szent ember nyála.
Az emberek az asztal körül ugyanúgy hosszú nyelő kanalat tartottak a
kezükben.
De ez alkalommal az emberek jól tápláltak, mosolygósak voltak és
nevetve beszélgettek egymással.
A szent ember ekkor azt mondja Istennek:
- Én ezt nem értem!
- Ó, pedig ez egyszerő - válaszolja Isten - ez igazából csak képesség
kérdése. İk megtanulták egymást etetni, míg a falánk és önzı emberek csak
magukra gondolnak.
A Pokol gyakran itt van a Földön.
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A BOLDOG ERZSÉBET SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSÁRA
MEGSZÁLLOTTSÁGÁBÓL KIGYÓGYULT LEÁNY
A mainzi egyházmegyében
fekvı
allertshauseni
(Hessen)
Herdegenus eskü alatt vallotta, hogy
amikor
egy
alkalommal
Sichertshausenból
(Marburg
közelében) való Benigna nevő
tízéves mostohalánya inni kért,
egyik
szolgáló
megrendülten
nyújtotta neki az italt e szavakkal:
„Vedd, hogy kiközösített ördögöt
igyál.”
A leány ivott, és még abban
az órában úgy látszott, mintha égetı
folyadék folyt volna le a torkán. Fölkiáltott: „Ó jaj, a nyakam!” Hasa azonnal megdagadt,
mint egy kancsó. Úgy látszott, hogy a daganattal valami vadul futkos a tagjaiban. Ebben
az állapotában maradt két évig. Mindenki eszelısnek tartotta, mivel így kiáltozott:
„Portenerének és Wismannak hívnak.” Ezt gyakran lehetett tıle hallani. Még azért is
eszelısnek tartották, mert gyakran igen nyomorúságos mozdulatokat is tett.
Miután másodszor is elvitték Boldog Erzsébet sírjához, hét héten át nyugodt volt.
A harmadik alkalommal mostohaapja Boldog Erzsébet sírjára helyezte, és fogadalmat tett,
hogy évente négy dénár adományt ad Boldog Erzsébetnek, Boldog Ferenc napján. Ekkor
mintegy holtan feküdt, amikor mostohaapja így szólt hozzá: „Hogy vagy?” Nagy
nehezen válaszolta, hogy egy kicsit jobban. Amikor pedig kenyeret hozott, és a sír fölött
átnyújtotta neki, és azt megízlelte, valamint ivott a szenteltvízbıl, ott és abban az órában
megszabadult bajától.
Az idıpontról kérdeztetvén azt felelte, hogy ebben az évben Szent Mihály
ünnepe utáni pénteken (1234. október 6.) történt a Német Lovagrend marburgi házának
két testvére, Hartbertus és Reinhardus jelenlétében és láttára. Ezek, miután a rend útján
megkérdeztük ıket, azt felelték, így látták. – Nordecke-i Adolf a mainzi egyházmegyébıl
eskü alatt vallotta, hogy ez a leány nıvérének a lánya, és hogy látta, hogy valami a
tagjaiban egyik helyrıl a másikra futkos, de azt nem tudja, vajon a démonról van-e szó. A
gyógyulás lefolyását illetıen azonban megegyezik a leány mostohaapjával. Herdegenus
fivére, alardeshuseni Ottó esküvel megerısítve mondotta, a leányt gyakran látta, és hogy
mintegy démon csavarta ki a nyakát, a karjait és más testrészeit, és a teste belsejében
futkosott. Késıbb látta ıt gyógyultan.
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Ünnepi receptek
Lángos

Hozzávalók:










1 kg liszt
1 evıkanál só
1 kis tejföl
1 kis kefir
3 tojás
6 dkg élesztı
0,5 l tej
olaj a sütéshez

Elkészítés:
A lisztet elvegyítjük a sóval, majd hozzá adjuk a tojást a tejfölt, valamint a
kefirt és az élesztıt. (Én a kefirrel szoktam elvegyíteni az élesztıt, mert ugyanazt az
eredményt kapjuk, mintha tejjel készítenénk kovászt, csak praktikusabb, mivel nem
kell a tejet melegíteni.)
Majd beledolgozzuk a tejet. A tésztának galuskától kissé hígabbnak kell
lenni.
De vigyázzunk, ne legyen túl híg, mert nehéz lesz formázni!
A kész tésztát kiolajozott nejlonzacskóban egy éjszakára hőtıben kelni
hagyjuk, és másnap bı olajban sütjük. A formázást olajos kézzel kell végezni, mert
így nem ragad kezünkre a tészta.
(Összeállította: Ocskó Sebastian)

Jó étvágyat!
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Kalendárium
November 13.

BOLDOG CSÁK MÓRIC

Ugod, 1270 körül + Gyır, 133 6. márciu s 20.
Csák D e meter fi a volt, gazdag é s ne me s cs aládból szár ma zott. (A
hag yo mán y té ves en sorolta ıt a C sáki csalá dba.) 1301 k örül fele ségül v ette
Aba A má dé n ádor leán yát, K atalint. Háromévi há zas ság után a ház astár sak
közös megeg yezé ss el bevonultak a do monko sok N yulak szigetén lévı férfi,
illetve nıi kolostorába. Aba nádor azo nban Móricot kirag adta akolostorból,
mert azt ak arta, hogy hat almas örök sé gét kormán yozza. L átván, hogy Móri c
erre nem hajland ó, Budán bebörtönözte. Minteg y h at hónap múlva,
kiszabad ulván a börtönbıl, Móric viss zatért a domonko so k közé, ık azonban
féltek a nádor é s a Csá k cs alád hara g jától, ezért ne m t a rtották a szig eten,
hane m Bolognába küldték. Íg y Móric neveltet ését és képzés ét Itáliában
nyerte el, s c sak föl szentelé se ut án tért vissz a M ag yarorsz ágra.
Harminc év et töltött különbözı domonko s konventok ban. A gyıri
konventben h alt meg, és ott is t emették el. 14 94-tıl márciu s 20-án
boldogként tiszt elté k.
É letérıl így ír Hev enesi G ábor a 17. s zázad vég én:
Móricról, aki a ma gyarok kö zött nag yon tekintél yes Csá k családból
szár mazott, Iste n Anyj a jelené sben jövendölte meg te rhes édes an yjának,
hogy a g yermek ke dves le sz Isten és a z e mberek elıtt. Ki sg yer mek kora után
a tanulá sban ann yi ra elırehaladt, hog y a töb bieknek min dig példak épe v olt
jámbor ságban és a többi erényb en is . A tanuláson kív ü li idıt imád ságban
vag y sz erzete sekk el fol ytatott já mb or beszélget ésb en töltötte. Nag yon
kedvelte a sz erzete seket. Az eg yik d omonko s te stvért, aki at yai v árukban
tartózkodott, térden állva kérlelte, hog y b esz éljen neki a s zentek élet érıl. Az
elbesz élést hallgat va könn ye kre faka dt, és s zívében megszület ett a vág y,
hogy a mint teh eti, ı is szerzet es le s z. Mikor na g ykorú lett, meg i s akart a
valósítani vág yát, atyja az onban meg tiltotta, és akarata ellenére feles égül
adta hozzá A mád é nádor leányát. E z azonban c sak késl e ltette, de meg ne m
változtatta Mór sz ándékát. Háro m év ig ugyani s a legsz entebb mó don élte k
együtt, majd k ölcsönö sen me geg ye ztek abba n, hog y Móric b elép a
domonk osokho z, fele sége pedig kolostorba von ul. Már min dkette n
elkészülte k az útra , mik or a dolog A mád é nádor t udo má sára jutott, s miv el
Móricot nem tudt a má s belátásra b írni, börtönbe zárta. E lvette tıle a
szabad ság át, de ne m a szánd ékát. M á sfél évig tartották börtönben, s mivel
hajlíthatatlan mara dt, végül megeng ed ték, hog y s zerzetbe lépjen.
A rendben har minc kerek eszt endeig soha ne m evett hú st. É jjel és
nappal ciliciu mot v iselt, hog y lelke megfék ezze a te stét. Vácott éj szaka zárt
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ajtókon át ment be a templo mba, s míg szokatlan fén y r agyogta körül, az
egész éjsz akát i mádságb an töltötte. Végül G yırött 1 336. március 20-á n
szentként fej ezte be életét. É letében é s halála után c sodák a t tett.

e
November 13.
T rau (Dalmácia),
augusztu s 3.

BOLDOG KAZOTICS ÁGOSTON
1260

körül

+L ucera

(Nápol y

mel lett),

1323.

Ágoston horvát ne mz etiségő volt, éd esan yját R adosla vá nak hívták.
Párizsban tan ult, s nag yon fiatalon b elépett a do monkos rendbe. A szinté n
domonk os XI. Be nedek pápa (1303 –1304), aki jól ismerte ıt, 1303-ba n
kinevezte zágrábi püspöknek. Hú szév es pü spök sége alat t nag yon tev éken y
volt: ismét elten vé giglátogatta eg yház meg yéjét, gondos k odott hívei erkölcsi
és an yagi jólété rıl, restaurálta a zágrábi szék e seg yhá zat, háro m
egyház meg yei zsin a tot tartott és részt v ett 1311–12-ben a v iennai zsin aton.
1318-ban mő velts ége és ék es szólá s a miatt a mag ya r püspökök
diplomá ciai küldet éss el Avignonba küldték XXII. Ján os pápához , hog y
panaszt teg yene k a z ifjú királ y, Anjou Károly Rób ert udv arában élı n e mes ek
vissz aélé sei miatt. Miközben Avign onban tartózkodot t, Károly Róbert
megn eheztelt rá é s megakad ál yozta v issz atérését. E zért 1322-ben a pápa
áthel yezte a nápol yi királyságb an lévı lucerai püspöks égre , ahol a következı
év augus ztus 3-án megh alt. E lıször a lucerai Szent Do monko s-te mplo mba n
temett ék el, maj d átvitték a katedrálisba, ahol jelenleg is egy 1937-be n
készült e züst urnáb an ırzik erekl yéit.
A nép ha mar tiszt elni kezdte a c sodák miatt, mert sírja kö rül betegek,
némák és ördögtıl meg szállottak g yó gyultak meg . T iszt eletét XI. Kele men
1702-ben jóváhag yta. Az utóbbi idıben ügyét is mét viz sgálat alá vették , s
várható a sz entté a vatása.
Hevene si Gábor a 1 7. száz ad végé n íg y ír róla:
Kazotics Ágoston ról Ferrarius, más sz erzıkhöz h asonlóan, a
mag yarországi do monkosok aktái n yo mán állítja, h og y mag yar s zár mazá sú
volt. Ifjúkorában lé pett be Szent Do monkos rendjébe, s a vezeklés ben és az
erények g yakorlá s ában ann yira kiv ált a többiek k özül, hog y mind
mővelt ségb en, mi nd élet szent ségbe n kora legki vál óbb férfiai közé
szá mlálták. E lı ször Itáliába, azután Pá rizsba küldték mag asabb tanul mán yok
végzés ére, s tehet s égével é s szorgal mával leginkáb b a fil ozófia és a teológi a
kérdéseiben mővel ıdött ki. Vi ss zatér ve filo zófi át é s te ológiát tanított, s
hirdette az igét Ist en népén ek. Né hán y év múlva, miután nag y ha sznára volt
hallgatóinak,
XI.
Bened ek
a
zágrábi
eg yh áz
püspök évé
tet te.
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E gyház meg yéjét na gy élet szent séggel és é berségg el kor mányozta, s az egés z
ország békéjéért é s gyarap odás áért fáradozott szüntelen , míg 17 esztendı
múlva, hog y kitérj en az emb eri megb ecsülé s elıl, viss za tért Itáliába. XXII.
János p ápa áthel ye zte az apuliai L ucera püspöksé gre. Még 13 évi g
kormán yo zott nag y tudománn yal, irg alma s sággal, j á mb orsággal, s minde n
egyéb erénn yel. É rdemekkel és é vekkel telv e 133 2. augu sztus 3-á n
elköltözött az ég be, hogy átve g ye fáradozá sai juta lmát. Az E g yház
engedél yezt e, hog y mint szentrıl, o ffi c iummal e mlékez zün k meg róla.

e
November 13.
Székes feh érvár,
dece mber17.

TISZTELETREMÉLTÓ KASZAP ISTVÁN
1916.

márciu s

25.

+Széke sfehér vár,

1935.

A Soroksárról Fe hérvárra elsz árma zott Ka szap cs alá d har madik
gyer mek eként szül e tett. Két bátyja és k ét húga volt (Béla és Józs ef, R ózs a és
Gabriella). É desapj a fıelle nırként dol gozott a post án.
E lsı iskol aéveit S zékes feh érvárott a Belváro si E le mi Iskolában, a
gimná ziu mot a ci s zterciek Sze nt Istv án gi mnáziu mában végezt e. T izenhat
éves koráig c sak a nnyib an tőnt ki tár sai kö zül, hog y s zívesebb en mini strált,
nem szerette a durva diákcsín ye ket é s nag y gonddal törekedett állapotbeli
tisztas ágának megı rzésére. G yer mekk orának indulato s, mak acs ter més zeté n
nag y küzd ele m é s sok-sok k udarc utá n sikerült úrrá len nie. A tanul ásba n
tudatosan ne velte mag át a szorgal mas , pontos, ered mén yes munkára. E leint e
ugyanis – a so k olv asá s miatt – n e m je leskedett az iskol ai tennivalókb an, de
a hatodik gimn á zium el sı félév ében kapott me glehetısen g yeng e
bizon yítván y utá n pontos, szigorú na pirend szerint k ész ült óráról órára. A z
eredmén y a kitőnı érettségi volt.
E változás sal eg yüt t csen des ebb, el mél yültebb kez dett len ni. Kerest e
a magán yt, ug ya n akkor – szeretetbı l tudatos an váll alt és mindenki felé
megn yil vánuló – sz olgálatkés zség e c sa k növeked ett. N yol cadikos gi mnazi sta
volt, a mikor eldönt ötte, hog y je zsuita lesz. 1934. júliu s 31-én, Szent Igná c
ünnepén lépte át a budai Manréz a küs zöbét. A jezsuit a s zabál yzat szerint a
noviciátus két évig tart és eg yvégté b en kell letölte ni. E z lett az akadál ya
annak, ho g y Istv á n, akinek az Úr csak más fél évet adott a rendben,
fogadal mas leh es se n.
Gyermekkorában egész sége s volt, gimna zista év ei alatt sokat
sportolt, sıt torná szbajnok ságok at n yert. Mikor azonb an a rendbe való
felvételi alkal mábó l az orvos elıtt állt , lázas volt. Miv el egyébként telj esen
egész sége snek mut atkozott, az izgalo mnak tudt ák be ezt , és ne m tekintetté k
a belépé s akadál yá nak. Ha maro san az onban betege skedni kezdett: is mét elten
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beg yulladt a ma ndu lája, néha ann yira, hogy a hangj át is el veszítette, majd az
ízületeire ment a gyullad ás, me gdag adt a bokája, é s ujjain, nyakán, arcán
kelések k eletkezt ek . A noviciátu s elsı hónapjaiban tök életesen azono sult a
rend célkitőzés eiv el, engedel me s ké szs éggel fogt a me g elöljárója kezét,
hogy Krisztu s szá mára alkal ma s e szkö zzé formálják, d e már K arácso n y tájá n
megk apta Istentıl a z elsı jeleit ann ak, hogy a türele mmel viselt sz envedé sek
nag yon is szők útjá n, eg yedül a megfes zített Krisztu s les z az ı vezére.
A követke zı év már a bet egs ég ideje: orrvérzé s ek, genn yes
mellhárt ya g yulladá s, kelé sek, ros szi ndulatú tál yogok követik eg ymá st .
T izenkilencedik sz ületésnapj át a Vöröskeres zt-kórház s ebész eti os ztál yán
mőtét utáni g yenge ségben tölti. E gymás után távolítják el testébıl a kisebbnag yobb tál yogoka t, daganato kat, me lyek mindig újrate rmelıdnek . Június
közepén úg y tőni k, erıre kap: a hossz ú fekv éstıl l egyengült novícius
fölkelhet é s járni tanulhat, a hónap végén viss zatérhet a Manrézába. Július
végén azonban elöl rıl kezdıdik minde n: manduláj a is mét begyullad, te stén
újra jelentkezn ek a fájdal ma s, fel fa kadó kelé sek. E gyelıre eg y orvosrendtársa kezeli a fol yton láz as bete g et. Közben la ss an-lass an sz e mbe kell
néznie a minden testi kínt megh aladó sz envedé ss e l: elöljárói minde n
türelme s eng ed mén ye és próbálkozá sa ellenére elıbb-utó bb végleg el kell
hag ynia a rendet. Kezdi fölis merni, hogy az ı novici át usa a menn yei At ya
házának el ıszob ája lesz.
Isten akaratát úg y akarja fogadni, min t legfıbb javát é s boldogságát.
Felírja magának eg y papírra – ho g y mindig sz e me elıtt leg yen – L isieux-i
Szent T eréz szavait : „E mlékez zél, hog y a te s zent akarato d az én nyu gal ma m
és eg yedüli boldog ságo m. Átado m ne k ed mag a m, és félel em nélkül el alszo m
a te karjaid között, ó isteni Üdvö zítı m”.
Nove mber 3-án bú csúzik noví ciustár s aitól és a rendtıl. Otthon a
család nag y s zeret ettel é s megillet ıd ött, g yengéd ségg el fog adja az eg ykori
tornászbajnokot, ak it a beteg ség h ónap jai után – tiz enkile nc éve sen – a lelki
érettségben ı sz-öre gen lát viszont: na gyon szelíd, ko mol y é s csend es, arca
sápadtab b, de teki ntete nyílt é s der ős; egés z magatart ásában v an vala mi
megn evezh etetlen v onás, vala mi s zép ö ssz esz edetts ég; min den szava é s tette
egyszerő, tiszt a és formá s, és vala mi neme s tartózkodá ssal so se m adja át
mag át teljes en ann ak, a mit tes z vag y mond. Ol yan, mi nt azok, akik soha
sincs enek eg yed ül, mert fig yel mük eg y szálát a bennük la kozó Jelenv alóhoz
kötik, és mindig I sten jelenlétéb en járn ak.
Hazaérkez ése ut án öt nappal beláz asodik, s a sz ék esfehérvári
kórházba szállítják . Két hét múlva az onban elég erıt érez mag ában ahho z,
hogy kivete ss e ma nduláit, mel yekh ez eddig a z álla ndó g yulladá sok miatt
nem n yúlhattak. A mőtétet dece mb er 4-én Budán, a Vörös kereszt-kórházba n
végzik. T íz nap múlva gyóg yultnak látszóan hag yj a el a kórházat. Otthon
azonban még a zna p este belá zaso dik: 38, majd 40 foko t mutat a lá z mérı.
T öbbé se mmit se m tud len yelni. Dece mber 16-án beszállítják a hel yi
kórházba; elıtte g yónt és fölvette a z u tolsó kenet szent sé gét.
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A kórházba n láz a 4 0 fok felett v an, to rka mi nd dag adtabb , fullad ozni
kezd, 17-én hajnal ban gége metsz ést végeznek rajta. H a jnali ötkor írásb an
papot kér a mell ette virrasztó nıvért ıl, aki – miután a z éjs zaká s nı vér a
gyóg yulásb an bízv a megt agadta kér ését – si etve ker esi meg a kórház
lelkészét. Mire vi ssz aérkeznek , a b eteg már elv eszít e tte es z méletét. Így
fogadta az utol só á ldást é s a páp ai föl oldozást. Fél óráva l késıbb át ment a
menn ybe Urához , Is tenéhez.
Utolsó üze nete – er ıtlen, kis sé ku sza í rással – a sz üleihez szólt:
„Ist en velete k! Odafön n találkoz unk.
születé snap e z. A j ó Isten áldjon meg benneteket!”

Ne

sírjato k,

men n yei

T este ma Széke s feh érvárott, a Prohá sz ka-emlé kte mplo m ( Vasútvidéki
plébániate mplo m) faláho z épített kr iptában n yug szik. Boldogg á av atási
eljárását a szék es fe hérvári egyház meg ye megindította.
(Összeállította: Kiss Gábor)

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek,
aki anyagilag, fizikai munkával, vagy imájával
támogatott bennünket, hogy létre jöhetett

Kartal atya vasmiséje.
Az önök segítségével tudtuk templomunkat
feldíszíteni, Kartal atyát megajándékozni,
valamint a meghívott vendégeit és
minden jelenlévı hívet méltóképpen
megvendégelni.

Liszkai Tamás
„Minden segítıtársnak hálás szívvel mondok
köszönetet.
Isten áldása legyen rajtatok”.

Kartal Józsi bácsi
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91. zsoltár
Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában
nyugoszik az.
Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ı benne bízom!
Mert ı szabadít meg téged a madarásznak tırébıl, a veszedelmes
dögvésztıl.
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és
pánczél az ı hősége.
Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstıl, a repülı nyíltól nappal;
A dögvésztıl, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben
pusztít.
Elesnek mellıled ezeren, és jobb kezed felıl tízezeren; és hozzád
nem is közelít.
Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad
a te hajlékoddá:
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
Mert az ı angyalainak parancsolt felıled, hogy ırizzenek téged
minden útadban.
Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kıbe.
Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a
sárkányt.
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom ıt, felmagasztalom
ıt, mert ismeri az én nevemet!
Segítségül

hív

engem,

ezért

meghallgatom

ıt;

vele

vagyok

háborúságában: megmentem és megdicsıítem ıt.
Hosszú élettel elégítem meg ıt, és megmutatom néki az én
szabadításomat.
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Páduai Szent Antal Plébánia karitász csoportjának hírei:
Novemberben ünnepeljük Szent Erzsébet, a jószolgálati tevékenységet végzı emberek
védıszentjének ünnepét. Ennek keretében Szent Erzsébet napján, 2009. november 19-én délután
szentségimádást tartunk a templomban, majd ezt követıen a misén a Karitasz csoport tagjai Szent
Erzsébet kenyeret osztanak.
2009. november 22-én, vasárnap a vasárnapi mise keretében Szent Erzsébet pártfogását
kérjük minden, özvegyen maradt nı és férfi számára. İ, aki olyan fiatalon került özvegységre,
bizonyára megérti és továbbítja a hozzá fohászkodók kéréseit.
A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk.
Az Egyházmegyei Karitász felhívása alapján lehetıség nyílt Krízistámogatási segély
pályázására mindazok számára, akik a gazdasági válság következtében kerültek szorongatott
helyzetbe.
Az idei nehéz gazdasági helyzet sok család életét teszi kilátástalanná. A Katolikus Karitász
adománygyőjtı akcióba kezdett az év elsı felében. Ennek keretében összegyőlt bevételt az
egyházmegyei karitász központokon keresztül juttatja el a segélyezésre szoruló családoknak.
A segély elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani a családoknak. A pályázatban olyan
családok vehetnek részt, akiknek a mindennapi megélhetése vált bizonytalanná a hazánkat is sújtó
gazdasági válság következtében. (Pl. munkanélküli lett, váratlan súlyos betegség alakult ki, stb.)
A segély formái: élelmiszer vásárlására szolgáló utalvány; elmaradt közüzemi számla,
Héra-alap önrész kiegyenlítésével; gyógyszertámogatás.
Feltétel továbbá, hogy a „krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló
kormányrendelet szerinti támogatás”-ban a család nem részesült. A pályázatot a röszkei Karitász
csoporton keresztül lehet benyújtani. Érdeklıdni lehet a 0620/ 400-58-68-as telefonszámon, illetve
személyesen a plébánián.
Örömmel értesültünk errıl a pályázati lehetıségrıl, hiszen Röszkén is sok olyan család él,
akiknek jelentıs elmaradásai vannak pl. közüzemi számlák kifizetése terén, mely már a család
mindennapi megélhetését veszélyezteti. Még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy a pályázat
kifejezetten a válság következtében nehéz helyzetbe került családok számára érhetı el.
Sajnos a Karitász csoport egyéb módon nem képes elmaradt számlák kifizetésében részt
vállalni. Az elmúlt hónapok szomorú tapasztalata az, hogy a hozzánk folyamodó családok olyan
magas értékő tartozásokat neveztek meg, amelynek kifizetésében való részvétel jelentısen
meghaladja az anyagi erıinket. A rászoruló családok számára segítségként ruhákat, élelmiszert,
bútorokat tudunk felajánlani. Megértésüket köszönjük.
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.

A karitász csoport elérhetısége:

06(20)400-5868

Kucseráné Dr. Bende Zsuzsanna
A Karitász-csoport koordinátora
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Viccek:

a

A sorozáson:
- Van valami baja?
- Még hogy van-e? A gyomorfekélyem naponta bevérzik, a tüdım egy
rossz szivacs, a lábam fordítva van beakasztva és félvak vagyok.
- Alkalmas! Magának megváltás lesz a hısi halál!

a
A katonaorvos megkérdezi a sorozásra jelentkezı újoncot:
- Van valami komoly betegsége?
- Igen, van. Rövidlátó vagyok.
- És tudja ezt valamivel bizonyítani?
- Igenis, kérem! Látja fıorvos úr ott a falon azt a szöget?
- Látom.
- Na látja, én nem látom.

a
A nagy Szovjetunió egyik iskolájában a tanító néni egy nyulat hoz be
a biológia órára. Meg is kérdezi Ivánkát:
- Na Ivánka mi ez?
- Nem tudom tanitónéni.
- Jaj Ivánka ne mondd, hogy nem tudod, gondolkozz egy kicsit.
- Nem tudom tanitónéni.
- Dehogyisnem tudod, hiszen egész évben errôl tanultunk.
Mire Ivánka:
- Csak nem személyesen maga Vlagyimir Iljics?...

a
Az FBI-nak új igazgatót keresnek. Különféle tesztekkel kiválasztották a
három legintelligensebb, döntésképes, stb. egyént. Egy utolsó teszttel a jelöltek
elszántságát kívánják próbára tenni. Mindenkit külön behívnak, kezébe nyomnak
egy hatlövetőt és mondják neki, hogy menjen át a szomszéd szobába, ott van a
felesége, lıje le.
Behívják az elsı jelöltet, aki két hónapja házas, és mondják neki a feladatot.
- Ezt nem tudom megtenni, csak nemrég jöttünk vissza a nászútról,
szeretem a feleségemet, stb.
- Elbukott.
Behívják a másik pacákot, aki két éve házas. Az sem vállalja:
- A feleségem most várja a második gyerekünket, nem ölhetem meg a
fiamat!
- Elbukott.
Jön a harmadik, aki már húsz éve házas. Szó nélkül átveszi a fegyvert átmegy
a másik szobába. Hat lövést lehet hallani, majd jajgatás, sikolyok. Amikor a pacák
visszajön kérdezik tıle, hogy mi történt?
- Valaki vaktöltényeket rakott a pisztolyba, ezért puszta kézzel kellett
eltennem láb alól.
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Az alábbi szavak és betőcsoportok hét
kivételével elhelyezhetık az ábrában. A kimaradt
hét szóból a Márk evangéliumából vett idézet elejét
kapja.

Rejtvény!!!

".......................................ez pedig az ı szegénységébıl bedobta mindenét."

Kétbetősek: AN, AZ, ÁL,
ÉG, LA, NA, NV, TE, TL
Hárombetősek: ARA,
ÁVA, DOB, EKE, LEE,
LÁB, SAV, XCV, VAN
Négybetősek: AGÁR,
ALIG, ARAB, ARAS,
AZOK, CSEL, EZZÉ,
IGEN, ISEL, MERT,
MIND, SÉRT

A novemberi rejtvény megfejtése:
" "
Decemberi rejtvény:
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/
2006.11.12/1007.html

Ötbetősek: ABBÓL,
ADTAK, ÁTFED,
BODAG, IDEAD,
LEADÓ, LELOG,
RÁKAP, SAPKA,
ÜLİKE, VASAZ
Hatbetősek: AMIBEN, ELÁLLÓ, ESKÜDT, EVEZÉS, ISZAEV, ODAÉRT, OMBOSZ, PLOMBA,
PÖLTEN, SAGRES
Hétbetősek: DELAVÁR
Nyolcbetősek: ALVÓBABA, BÁRZSING, EMBEREVİ, ÉLETREND, VASLEMEZ,
Tizenegy betősek: BİVELKEDTEK, FELESLEGBİL
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:
Az októberi rejtvényünk helyes megfejtése:

"Boldog, aki asztalhoz ülhet az Isten országában."
CSODATÉVİ
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Ocskó Sebastian, Tóth Zoltán
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert
Lektorálta: Liszkai Tamás plébániai kormányzó
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