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Taníts meg Téged szolgálnom!

Örök Ige, Isten egyszülött fia!

Taníts meg, hogy mindent oda tudjak adni!

Taníts meg Téged szolgálnom, amint illik:

adni és nem számlálgatni,

harcolni és a sebekkel nem törődni,

fáradozni és pihenést nem keresni,

önmagamat adni és jutalmat nem várni!

Elég nekem a boldogító tudat,

hogy szent akaratodat teljesítettem.

(Loyolai Szent Ignác)
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Szentek és 
ünnepeink

1. Hétfő Szent Ignác, Szent Brigitta
2. Kedd Gyertyaszentelő 

Boldogasszony
3. Szerda Szent Balázs
4. Csütörtök Szent András
5. Péntek Szent Ágota
6. Szombat Sövényházi József Miki Szent Pál
7. Vasárnap 9h: Szűcs Imréné Ábrahám F. 

Etelka
este: Vörös Kálmánné Barta 
Eszter

Évközi 5. vasárnap
Szent Richárd

8. Hétfő Emiliáni Szent Jeromos
9. Kedd
10. Szerda Szent Skolasztika
11. Csütörtök Lourdes-i jelenés
12. Péntek Császár Ferenc, Szűcs Mária Szent Lídia
13. Szombat Marinkó György és Szegedi Margit Szent Katalin
14. Vasárnap 9h:

este:
Évközi 6. vasárnap

Szent Cirill és Metód
15. Hétfő Szent Georgina
16. Kedd Szent Julianna
17. Szerda Vér Antal, Rózsa Ilona, és elhunyt 

családtagok
Hamvazószerda

Szervita rend alapítói
18. Csütörtök Szent Bernadett
19. Péntek Dr. Ábrahám Gyula, Ábrahám Ilona Szent Zsuzsanna
20. Szombat Szent Leó
21. Vasárnap 9h:

este:
Nagyböjt 1. vasárnapja

Szent Eleonóra
22. Hétfő Szent Péter székfoglalása
23. Kedd Szent Polikárp
24. Szerda Szent Mátyás apostol
25. Csütörtök
26. Péntek Szent Viktor
27. Szombat Szent Gábor
28. Vasárnap 9h:

este:
Nagyböjt 2. vasárnapja

Szent Oszvald

Miseszándékok
Február (az esti szentmisék időpontja 17h)
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CSAK KÉT SZERETET VAN

A szeretet által és szeretetre születtünk. Földi pályafutásunk alatt a szeretetet kell 
megtanulnunk, és a halálunk óráján szeretetből fogunk majd vizsgázni.

Ha elégséges haladást mutatunk fel idelent, akkor a Szeretetben fogunk majd élni 
mindörökre. Ám valahányszor csak önmagunkat szeretjük az egoizmus szerint, hibát 

követünk el saját célunk – végzetünk ellen és a Világ sorsa ellen is. Csak két szeretet van 
ugyanis: önmagunk szeretete és mások szeretete Istenben.

Élni annyit jelent, mint választani e két szeretet között.

*

„Senki két úrnak nem szolgálhat: vagy gyűlöli az egyiket s szereti a másikat, vagy 

egyikhez ragaszkodik s a másikat megveti.” (Mt 6,24)
„Aki szereti testvérét, az világosságban él és abban nincs megbotránkozni való. Aki 

viszont gyűlöli testvérét, az a sötétségben él és sötétben jár. Nem tudja hová megy, mert a 
sötétség megvakította a szemét.” (Jn 2,10-11)

*

Uram, csak két szeretet van:

Az önszeretet, valamint a mások és a te szereteted.
Valahányszor áldozok az önszeretetnek, megfogyatkozik az irántad való szeretetem 

és a felebaráti szeretetem is.
Szeretet-pazarlás ez,

Szeretet-veszteség.
A szeretet arra született, hogy kisugározzák önmagunkból és mások felé áradjon,

Mert valahányszor önmagamra hárul vissza, foszlik, romlik, és a halála hull…
Kártékony méreg az önszeretet Uram, amelyet naponta szívok magamba.

Az önszeretet csak magamnak gyújtja meg a cigarettát, anélkül, hogy a szomszédra 
is gondolna.

Önszeretet unszol a legelső hely kiválasztására és a legjobb rész birtoklására is.
Az önszeretet érzékeim kedvében jár és képes ellopni még az ételt is mások 

asztaláról.
Az önszeretet késztet arra, hogy szüntelen önmagamról beszéljek, süketen hallgatva 

mások szavaira.
Az önszeretet késztet választásra, s arra, hogy ezt kényszerítsem jóbarátomra is.

Álarc mögé bújtat az önszeretet, álruhába öltöztet, csillogtatja és villogtatja 
szerepem mások hátrányára.
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Az önszeretet csak önmagamon sajnálkozik és lenézi mások szenvedéseit.

Az önszeretet kürtöli világgá gondolataimat, mellőzve mindig másokét.
Az önszeretet mindenben erényesnek mutat be engem, kiváló egyéniségnek tart.

Az önszeretet hajt a pénzszerzésre; a pénzszórásra is puszta kedvtelésből, vagy 
vagyongyűjtésre a jövendő napokra hivatkozva.

Az önszeretet buzdít ajándékosztásra is, hogy a szegényeknek adva elaltassam, 
megnyugtassam lelkiismeretem szavát.

Az önszeretet késztet arra, hogy lábamat a házi papucs melegébe dugjam, hogy 
kényelmes karosszékbe üljek:

Az önszeretetem teljesen megelégedett önmagammal s elringat, elaltat csendesen…

S ez a legsúlyosabb, Uram: az önszeretet valójában csak elorozott szeretet!
Mások javára rendeltetett a szeretet, hogy élni tudjanak, s virulni. Tőlük cseleztem 

el!
Így lett emberi szenvedéssé az önszeretetem.

De hasonlóképpen lesz az emberek önző szeretetéből is emberi nyomorúság;
Minden ember nyomorúsága,

És minden ember szenvedése…

Egy kis kölyök szenvedése, akit ok nélkül ütött arcul az anyja és a férfi szenvedése 
is, akit a munkások előtt szid le a tulajdonos.

A csúnya kislány szenvedése, aki petrezselymet árul a táncmulatságon és a feleség 

szenvedése, akit a férje már nem ölel többé.
A gyermek szenvedése, akit azért hagynak otthon, hogy ne lábatlankodjék és a 

nagyapa szenvedése, akit azért gúnyolnak ki, mert már nagyon öreg.
Az aggályos szenvedése, aki senkinek sem mesélheti el belső bajait és a nyugtalan 

serdülő fiú szenvedése is, akit kinevetnek zavara miatt.
A kétségbeesett szenvedése, aki a Csatorna vizébe veti magát és az elítélt 

szenvedése, aki megindul a nyaktiló felé.
A munkanélküli szenvedése, aki dolgozni szeretne s a munkás szenvedése, aki 

éhbérért töri magát.
Az apa szenvedése, aki az üres villa mellett egyszobás lakásba költözik nagyszámú 

családjával, akinek a fiai éheznek, amíg mások a szemétbe dobják dús lakomájuk zsíros 
hulladékait.

Annak a szenvedése, aki egyedül haldoklik, miközben a család a szomszéd 
szobában forró feketét szürcsölve várja a végső pillanatot…

Minden szenvedés,

Minden igazságtalanság, keserűség, megaláztatás, bánat, gyűlölet és kétségbeesés,
Minden – minden szenvedés forrása csak a kielégítetlen éhség:
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A szeretet éhsége.

Lassan, önzésből önzésbe hullva így építették meg az emberek ezt a természetet 
megcsúfoló világot, amely eltiporja az embert.

Így, elhervasztott önszeretetük habzsolásával vesztegetik az idejüket,
Amíg köröttük, feléjük széttárt karokkal, szeretet-éhségben pusztulnak el az 

emberek.
Megcsúfolták a szeretetet,

S én a te szeretetedet csúfoltam meg, Uram…

Ma este, kérlek, segíts szeretni.

Segíts meg, Uram, hogy igaz szeretetet terjesszem az egész Világon.
Add, hogy az általa s a te gyermekeid munkája nyomán minden társadalmi osztályba 

behatoljon, minden gazdasági és politikai rendbe, minden törvénybe, minden szabályba és 
munkaszerződésbe.

Add, hogy létjogot kapjon az irodákban, a gyárakban, a lakónegyedekben, a 
bérházakban, a mozikban és a bálokon is.

Add, hogy az emberek szíve mélyéig hatoljon, hogy soha ne feledjem, hogy a jobb 
Világért folytatott harc a szeretet szolgálatába állított hadjárat.

Uram, segíts szeretni,
segíts, hogy a szeretet erejét hiába el ne fecséreljem,
hogy önmagamat mind kevésbé szeressem, mind nagyobb szeretettel véve körül 

embertársaimat.
Hogy köröttem senki se szenvedjen szükséget a szeretetben; hogy senki meg ne 

haljon azért, mert én loptam el tőle az életet adó szeretetet.

*

Gyermekem, soha nem leszel te képes elégséges szeretetet sugározni a Világba és az 

emberek szívébe,
Mert a Világ és benne az ember végtelenül szomjas a szeretetre,

És egyedül Isten szeretete az, amely valóban nem ismer határt.
De ha kívánod, édes Gyermekem, néked adom az Én Életemet;

Azt vedd és zárd magadba.
Neked adom a Szívemet; Gyermekeimnek adom.

Szeress te is az én Szívemmel,
És így, valamennyien együtt majd kielégíthetitek a Világot és megmentitek azt!…

(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! című könyvéből)
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Egyházközségi hírek:
Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a 

következő telefonszámokon lehet elérni:

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

Miserend: kedd-szombat: 17.00

vasárnap: 9.00 és 17.00

A plébánia ügyfélfogadási rendje:

Kedd, Csütörtök, Péntek: 900 – 1200 –ig.

A plébánia weboldala:

www.plebaniahivatal.roszkenet.hu
Februártól a plébániahivatal kedden, csütörtökön és 

pénteken tart nyitva 9 és 12 óra között.
A házszenteléseket február hó folyamán a József Attila utcától 

délre eső röszkei belterületen, valamint a külterületen (tanyavilág) 
végezzük.

Február 13-án, szombaton 15 órai kezdettel tartja soron 
következő foglalkozását a plébániai családcsoport.

Mindenkit szeretettel várnak.
Akik ebben az évben Röszkén szeretnének egyházi házasságot 

kötni, kérjük, jelezzék azt lehetőleg még február első felében a 
plébániahivatalban.
Szentmiseszándékok irathatók a plébániahivatalban és a sekrestyében.

2010-től az egyházi stóladíjak változtak!
A csendes mise stóladíja 1.200 Ft, az orgonás mise stóladíja 

pedig 2.000 Ft; a temetés stóladíja összesen: 20.000 Ft; az esküvő
stóladíja: 20.000 Ft.

Az egyházközségi hozzájárulás 18 év felett: 2.000 Ft/fő marad, 
mely befizethető személyesen a plébániahivatalban vagy átutalással, az 
alábbi számlaszámra: 57400028-11065735; ill. fizethető 
házszentelések alkalmával is.
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lgondolkodtató!!!

Először az Isten elválasztotta a sós vizet az édestől, megalkotta a szárazföldeket, 
ültetett kerteket, állatokat és halakat teremtett, ezt mind megteremtette, mielőtt az
embert. Ő mindent biztosított, mielőtt megszülettünk.

Isten óriási segítséget kínált fel, hogy rájöjjünk, az ennivalók hogyan segítenek a 
szerveinknek.

Isten patikája fantasztikus!

Sárgarépa
Egy szelet sárgarépa úgy néz ki, mint egy emberi szem. A pupilla, az írisz, a 

sugárirányú vonalak úgy néznek ki, mint az emberi szem. És IGEN, a tudomány ma már 
tudja, a sárgarépa nagyszerűen feljavítja a szem vérkeringését és működését.

Paradicsom
A paradicsomnak négy kamrája van és piros. A szívnek is négy kamrája van és 

piros. A kutatások azt mutatják, hogy a paradicsom teli van lycopine-ekkel, ami igazi 
tápláléka a vérnek és a szívnek.

(lycopine: antioxidáns, hatása erősebb a C -vitaminnál, lassítja a sejtek
öregedését)

Szőlő
A szőlők fürtökben lógnak, formájuk egy szív. A szőlőszem olyan, mint egy 

vérsejt, a mai kutatások szerint a szőlő élénkíti a szívet és a vért.

Dió
A dió olyan, mint az agy, jobb és bal félteke, a kisagy és a nagyagy. A 

gyűrődések és a tekervények olyanok, mint az agykéreg. Tudjuk, hogy a dió jelentősen 
segíti az agyműködést.

Kidney bean - bab
A (vese) bab segíti a vese működését és valóban úgy néz ki, mint egy vese.

E
Isten patikája

Börcsök Eszter rovata
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Zeller, Kínai kel, Rebarbara
A zeller, a kínai kel és a rebarbara olyanok, mint a csontok. Ezek erősítik a 

csontokat. A csontok 23 % szódát tartalmaznak. Ezek a zöldségek is 23 % szódát
tartalmaznak. Ha nincs elég szóda az étrendedben, a szervezet kivonja a csontokból és 
emiatt csontjaid meggyengülnek. Ezek az ételek megerősítik a csontvázat.

Avocado
Az avokádó, a padlizsán és a körte segítik anyaméh és a méhnyak egészséges 

működését. Hasonlítanak is rájuk. A tudományos kutatások szerint, ha egy nő heti egy 
avokádót elfogyaszt, egyensúlyban tartja a hormonjait, megakadályozzák a
nemkívánatos születési súlyt és megelőzik a méhnyak rákot. Mennyire megalapozott ez?
Pontosan 9 hónap kell, hogy az avokádó bimbóból érett gyümölccsé fejlődjön, több mint 
14000 különböző élelem-alkotóelem található minden egyes gyümölcsben, a modern 
tudomány eddig csak 141 –et tanulmányozott.

Füge
A fügék tele vannak magokkal és párosával lógnak, míg fejlődnek. A fügék 

elősegítik a spermák mozgási sebességét és növelik amennyiségüket, ami kizárja a 
magtalanságot.

Édesburgonya
Az édes burgonya a hasnyálmirigyre hasonlít, és ténylegesen egyensúlyban 

tartják a szervezetet a cukorbetegség megelőzése szempontjából.

Oliva
Az olivabogyó segíti a petefészek egészséges működését.

Narancs
A narancs, a grapefruit és az egyéb citrusfélék olyanok, mint a női emlőmirigyek 

és segítik a mell egészségét és a nyirokmirigy csomók a mellből való eltávozását.

Hagyma
A hagyma olyan, mint az emberi sejt. A tudomány mai állása szerint a hagyma 

segít eltávolítani a hulladék anyagokat a sejtekből. Könnyeket fakasztanak, amik viszont 
tisztítják a szemet. Társa a fokhagyma szintén segít eltüntetni a hulladék anyagokat és a
veszélyes mérgező anyagokat.
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Horváth-Varga Sándor:

Remélni jót és alkotni szépet
Boldognak látni minden népet
Megetetni az összes éhezőt
Virággal ültetni be tar mezőt
És meglocsolni a sivatagot
Ez - mit az élettől akarok

Békében nevelni sok gyermeket
S ne legyen rémisztő a rengeteg
Fény gyúljon fel az agyakban
S az ember ne éljen akaratlan
Csak az örömök legyenek nagyok
Ez – mit az élettől akarok

Emlékezni arra mi régen volt
Becsülve tisztelni az öregkort
Mert tapasztalás tanít jövőt
És erős oltalmazhat serdülőt
Hogy városokat ne fedjen el homok
Ez – mit az élettől akarok

A vérnek legyen végre értéke
S nem kérdezve, hogy kérték-e
Csak adni, magadból őszintén
Hogy kísérjen a tudás, a fény
S a gyermekek legyenek boldogok
Ez – mit az élettől akarok

Kérem, legyen mindennap ünnep
Hol könnyet nem a fájdalmak szülnek
Legyen hit, megértés, szeretet, béke
Hisz az életnek van valódi értéke
Így büszke lehetek, hogy ember vagyok
Ez – mit az élettől akarok
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Farsangi fánk

Elkészítés:
A tésztát a hozzávalókból összeállítjuk. Egy órát kelni hagyjuk. Utána kétujjnyi vastagra 

kinyújtjuk. Fánkszúróval kiszaggatjuk, majd fél órát pihentetjük. Forró zsírba vagy olajban 
kisütjük.

Tennesse-leves
(Amerikai specialitás)

Elkészítés:
A marhahúst felkockázzuk, majd a csirkével 

együtt fedő alatt megfőzzük. Amikor puha, kiszedjük, a 

csirkét kicsontozzuk, és felszeleteljük.

A lében megfőzzük a többi hozzávalót, majd visszatesszük a húsokat, és melegen 

tálaljuk.

(Összeállította: Ocskó Sebastian)

Ünnepi receptek

Hozzávalók:
 1 kg finomliszt
 5dkg cukor
 5 dkg élesztő
 5 dkg vaj
 Só
 4 tojás sárgája
 6 – 7 dl tej
 Olaj vagy zsír (sütéshez)
 Porcukor vagy lekvár 

(tálaláshoz)

Jó étvágyat!

Hozzávalók (4 személyre):

 40 dkg marhahús
 20-40 dkg csirkehús
 2 kk. só
 2 burgonya
 1 fej vöröshagyma
 10 dkg főtt rizs
 40-50 dkg szemes kukorica
 1/2 kg paradicsom
 csipet bors
 pirospaprika
 2 l víz
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Február 1. SZENT PIONIOSZ vértanú

Szmirna,  250.  március 12.

Életével  és halálával  példát  adott  a  hi thirdetőknek,  hogy amit  
másoknak hirdetnek,  maguk is vál tsák tet tekre.

Körülbelül  egy évszázaddal  később születet t ,  mint  Szmirna szent  
vértanú püspöke,  Polikárp,  akinek a szel leme él t  benne.  Szmirnában 
működött  papként ,  és nemcsak tanultsága,  hanem szerénysége és életmódja  
miatt  i s  nagy tekintélyben ál l t  a  hi tet lenek  e lőt t .  A keresztények pedig  
apostolukként  szeret ték,  mert  példamutató buzgósággal  fáradozott  azon,  
hogy a lelkeket  megnyerje Krisztusnak.  Vértanúságáról  a  közösségének egy 
tagja ál tal  szerkesztet t  tudósí tásában ez ál l :  „Pioniosz  vértanút  mindenki 
másnál  jobban megil let i  maradandó emlékezésünk.  Amíg él t  ugyanis ,  
sokakat  megtér í tet t  a  tévutaikról .  Úgy tevékenykedett  közöttünk,  mint  egy 
apostol .  Amikor végül  magához hívta az Úr,  vér tanúságában hagyta nekünk 
hátra a végrendeletét  folytonos oktatásunkra,  és ebben őr izzük meg most  is  
taní tásának emlékezetét .”

Decius császár  uralkodása alat t ,  a  3.  század közepén éhínség 
uralkodott  Szmirnában;  az okát  nem ismerjük.  Pioniosz más hívőkkel  együtt  
Istenbe vetet t  bizalommal visel te el ,  a  pogány lakosság azonban nyíl tan  
zúgolódni  kezdett ,  és kenyérér t  kiál tozott .  Ebben a hatóságok számára i s  
nehéz helyzetben a város elöl járósága megkezdte  a  keresztényüldözés  
színjátékát .  Jó alkalmat szolgál tatot t  hozzá Decius császárnak a 
keresztények el len  kiadott ,  hírhedt  dekrétuma.  Eszerint  minden polgárnak 
azzal  kel let t  bebizonyítania az ál lam iránt i  hűségét ,  hogy egy meghatározott  
órában megjelenik a templomban,  és á ldozatot  mutat  be az ál lam isteneinek.  
Aki el lenszegült ,  azt  megbüntet ték.

Pioniosz álmában előre lát ta ,  hogy rá és néhány bizalmasára  
letar tóztatás  vár .  Valami hasonlót  cselekedett  tehát ,  mint  egykor Agábusz  
próféta Cézáreában,  amikor  Pál  apostol  elfogatását  megjövendölte (ApCsel  
21,10):  Pioniosz  fogott  három kötetet ,  az egyiket  a  nyakára tet te  
megkötözésének jeleként ,  a  másik két  kötél lel  jelezte a nála tar tózkodó két  
keresztény,  a  jámbor Szabina  asszony és  egy bizonyos Aszklepiádész  
megkötözését .  Azt  akarta ezzel  kinyilvánítani ,  hogy elhatározták:  inkább 
mennek megkötözötten a börtönbe,  mint  hogy áldozzanak a bálványoknak.  
Egész éjszaka közösen imádkoztak,  másnap reggel ,  február  23-án pedig 
megünnepelték  Szent  Polikárp emléknapját .  Mialat t  magukhoz vet ték a 
„szent  kenyeret”,  embereivel  együt t  hir telen előt tük termett  a  pogány 
templom századosa,  Polemon.  „Természetesen ismeri tek a császár  
dekrétumát – mondta nyersen –,  amely megparancsolja,  hogy áldozzatok az  
isteneknek.” Pioniosz lakonikusan válaszolt  rá:  „Ismerjük Isten parancsai t ,  

Kalendárium
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amelyek arra köte leznek minket ,  hogy egyedül  őt  imádjuk.” Polemon: 
„Gyertek hát  velem az agorára!  Ott  majd más belátásra jut tok.”

A templomok és kormányzósági  épületek ál tal  körülvet t  agora,  a 
piactér  volt  minden polgár ,  nem utolsósorban minden naplopó találkozási  
helye.  Eredeti leg  az agora a népgyűlések,  és különösen a független  
polgárság í télkezéseinek a helye volt .  Ha Polemon Pionioszt  és társai t  az 
agorára vezet te ,  és ot t  valamiféle törvénykezési  gyűlést  rendezett ,  az  
nyilván annak emlékezetéül  tör tént ,  hogy a nép eredet i leg részt  vet t  az 
igazságszolgál tatásban.  Polemon meg akarta félemlí teni  foglyai t  a  kíváncsi  
tömeg könnyen kihívóvá váló tüntetésével .  A helyet  csakhamar meg is  
töl töt te  a semmittevők sokasága.

Polemon középre á l l í tot ta  a három foglyot ,  és szenvedélyes hangon 
szólt  hozzájuk:  „Jó lenne,  Pioniosz,  ha t i  i s  – mint  annyian mások –
engedelmeskednétek és áldoznátok,  hogy megmeneküljetek a büntetéstől .”  
Pioniosz,  a  nép igehirdetője megragadta ezt  az egyedülál ló alkalmat,  hogy 
betöl tse feladatát ;  ki tár ta kezét  annak jeléül ,  hogy beszédet  akar  tar tani ,  és 
sugárzó arccal  szól t  hal lgatói  lelki i smeretéhez.  Rámutatot t ,  hogy ők is  í télet  
alat t  ál lnak,  Isten í télete alat t ,  amely alól  egyetlen ember sem vonhatja ki  
magát .  A tömeg meghallgat ta intelmeit .  „Nézzétek – mondta –,  i t t  ugyanaz 
valósul  meg,  mint  a  paraszt  szérűjén,  aki  gabonáját  lapátol ja .  Ha a magot  
lapát tal  megforgat ja,  a  könnyű pelyvát  a  leggyengébb szel lő is  tovasodorja,  
és egyedül  a mag marad vissza.”  A kíváncsi  bámészkodók bizonyára 
megértet ték,  hogy őket  gondolja  eme ér téktelen pelyvának.  I lyen és más 
hasonlatokkal  akar ta Pioniosz – mint  egykor Jézus – ráébreszteni  a  
közömbös tömeget  arra,  hogy ők azok,  akiknek félniök kel l  az í téleten  az 
elvet tetéstől .  Arról ,  aki  el jön majd,  hogy megítél jen eleveneket  és holtakat ,  
ezt  közölte:

„Hűséges maradok Mesteremhez,  és  inkább meg akarok halni ,  mint  
hogy a  szava el len szóljak;  életre-halálra harcolok azért ,  hogy meg ne  
hamisí tsam azt ,  ami t  tanultam, és amire  másokat  i s  taní tot tam.”

Mialat t  Pioniosz i lyeneket  és még sok egyebet  is  mondott ,  feszült  
csend uralkodott  hal lgatói  között .  Nyilván mindnyájukra nagy hatást  
gyakorolt ,  alapjában véve azonban mégsem adott  hi tel t  senki  a szavainak.  
Sokan úgy érezték,  hogy megragadja őket  ennek a hi tval lónak a 
személyisége,  és  így beszél tek hozzá:  „Higgy nekünk,  Pioniosz,  mi  
szeretünk téged.  Már csak nagy érdemeid,  a  szíved jósága miat t  is  életben
kell  maradnod.  Olyan szép élni ,  és  nézni  a fényt!” Pioniosz pedig így 
válaszolt  nekik:  „Bizonyos,  hogy ez az élet  szép,  de még szebb az az élet ,  
amely után  mi,  keresztények vágyakozunk.  A fény is  szép,  de  annak a 
fénynek van csak igazi  ősszépsége,  amelyre  nekünk ki látásunk van!  
Bizonyos,  hogy szép az egész vi lág,  és  mi valóban nem azért  vagyunk,  hogy 
menekülő el lenségekként ,  vagy Isten műveinek a megvetőiként  hal junk meg; 
vannak azonban magasabb rendű javak is ,  amelyekkel  szemben mindez csak 
csekélység.”

Amikor a némán mellet te  ál ló Szabinának a kihal lgatás a lat t  egyszer  
mosolyognia  kel let t ,  Polemon megbotránkozva késztet te  szólásra:  
„Nevetsz?” – „Igen – válaszolta amaz elfogulat lanul  –,  Is tennek így tetszik .  
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Keresztények vagyunk,  és  akik  Krisztusban hisznek,  bizakodóan tudnak 
nevetni ,  és vég nélkül  örvendeznek.” Erre megfenyegették:  „Olyan dolgokat  
kel l  még vál lalnod,  amik al igha lesznek kel lemesek számodra;  azokat  a  
nőket ,  akik nem akarnak áldozni ,  nyi lvánosházba viszik. ” – Nem tudjuk,  mi  
tör tént  vele;  az akták nem közölnek többet  róla.

A per  befejezet len maradt ,  a  három foglyot  pedig börtönbe vetet ték,  
ahol  a börtönőrök súlyos zaklatásai t  kel let t  kiál lniok.  Pár  nappal  később 
ismét megjelent  Polemon néhány kísérőjével  együtt ,  és közölte a foglyokkal ,  
hogy püspökük,  Euktemon mégiscsak áldozott  az  ál lam is teneinek.  „Térjetek  
végre észre!” –  kiál tot t  követelően az erőszakos százados.

Pioniosz most  is  sz i lárd maradt ,  és t i l takozott  Polemon önkényessége 
el len,  mivel  nem let t  volna szabad neki  a már letar tóztatot t  foglyokkal  
szemben semmiféle kényszert  alkalmaznia.  Ennek el lenére Polemon 
erőszakkal  a templomba vi tet te  Krisztus hi tval lói t .  A piactérre érve Pioniosz 
és társai  a  földre  vetet ték  magukat ,  így akarták megakadályozni ,  hogy 
behurcolják őket  a  templomba.  Egyesült  erővel  mégis bevonszolták őket  az  
oltár  elé;  ot t  koszorút  tet tek a fejükre,  amilyent  az áldozatot  bemutatók 
szoktak hordani ,  ők azonban ledobták koszorúikat .  A végrehajtó hivatalnok,  
aki  készenlétben ál l t  az áldozati  hússal ,  ezután nem is mert  hozzájuk 
közeledni ,  és mindenki  szeme lát tára  egyedül  et te  meg a húst .  Ők pedig  
hangosan kiál tot ták:

„Keresztények vagyunk.” Kegyetlen bántalmazások közepette 
visszavit ték őket  a  tömlöcbe,  s  ot t  együttesen adtak hálá t  Istennek,  amiért  
mellet tük ál lot t  kegyelmével ,  és további  ál lhatatosságra buzdítot ták 
egymást .

Időközben Szmirnába érkezet t  a  prokonzul ,  és megkezdte  a hivatalos 
kihal lgatást .  Amikor Pioniosz most  is  megtagadta,  hogy á ldozatot  mutasson 
be az  ál lam isteneinek,  megkínozták és vaskarmokkal  tépdesték.  A kegyetlen  
bántalmazás alat t  még egyszer  megkérdezte a prokonzul:  „Áldozol?”
Pioniosz válasza:  „Nem.” A prokonzul:  „Fontold meg,  mielőt t  válaszolsz!  
Vond vissza.” Pioniosz:  „Nem.” – „Miért  rohansz a halálba?” – „Nem a 
halálba,  hanem az életbe.” Erre a prokonzul  kihirdet te az í téletet :  „Mivel  
Pioniosz bevallot ta,  hogy keresztény,  e levenen el  kel l  égetni .”

A stadionban Pioniosz kinyújtózkodot t  a  cölöpön,  és engedte,  hogy 
odaszegezzék.  Utol jára szólí tot ta  fel  a  végrehajtó hivatalnok:  „Vond vissza!  
Akkor el távolí t juk a szögeket .”  Ő azonban hálatel ten mondta:  „Ideszegeztek,  
érzem.”  Majd hozzáfűzte:  „Gyorsan meg akarok halni ,  hogy annál  hamarabb 
fel támadhassak.”

Az ókeresztény tudósí tás magyarázóan teszi  hozzá:  „Ezekkel  a  
szavakkal  tanúságot  tet t  a  holtak fel támadásáról .”  A fel támadás volt  ugyanis 
az ókeresztény örömhír  egyik fő tárgya;  és  így Pioniosz utolsó  szava i s  
igehirdetés volt .  Miután hi t tel  kimondta,  máris átölel te  az örök üdvösség.

(Összeállította: Kiss Gábor)
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ÉÉÉllleeetttbbbeeennn mmmaaarrraaadddttt fffaaarrrsssaaannnggg
A farsang a karácsonyi ünnepkör végén, vízkeresztkor (január 6.) indul és a húsvéti ünnepkor 

kezdetéig, hamvazószerdáig (idén: február 17.) tart. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény 
liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag 
néphagyományokra épül. A farsang azon kevés népszokásaink egyike, amely életben maradt a 
múlt században és életképesnek bizonyul a 21. század kezdetén is.

Farsang lényege
Akárcsak kisfarsangkor, nagyfarsang idején is szabad a tánc, a bálok szervezése és a 

házasságkötés, tulajdonképpen a húsvétot megelőző negyven napos böjt előtti féktelen mulatozás 
időszaka. A szokásjogon alapuló merev szabályok pár hétre megszűnnek létezni, a világ kifordul 
önmagából. Tetőpontját a hamvazószerdát megelőző héten éri el, az utolsó napok jelentőségét 
bizonyítja, hogy minden egyes napnak külön elnevezése alakult ki a magyar nyelvben. A 
párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása, amelyet jól 
példáz a következmény nélküli bolondázás az álarc névtelensége mögött vagy a nemi szerepek 
felrúgása asszonyfarsangkor.

Fontosabb népszokások:

Asszonyfarsang: rendszerint a farsang utolsó szakászában csak az asszonyok részvételével 
tartott farsang. Az év egyetlen napján a nők korlátlanul ihattak, zeneszó mellett nótáztak, férfi 
módra mulattak. 

Farsangi dramatikus és alakoskodó játékok: jelmezekkel, maszkokkal előadott 
„szerepjátékok”, felvonulások. Legtipikusabb jelmezek: ördög, koldus, török, kereskedő, 
cigányasszony, állatmaszk- és jelmez valamint fiúk-lányok/férfiak-asszonyok ruhacseréje. 
Leghíresebb felvonulás: mohácsi busójárás.

Farsangi ételek: kiadós húsételek, kocsonya, disznóhús, cibereleves, káposzta, farsangi 
fánk. A megmaradt ételt kiszárították és az állatok ételébe szórták.

Farsang farka: farsang utolsó három napja. 
Farsangtemetés vagy téltemetés: húshagyókedden általában szalmabábut vagy koporsót 

égettek, jelképesen lezárták a farsangot és a telet. 
Eljegyzés: báli szezon és táncmulatság lényege. A falvakban a legények szervezték a 

bálokat. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang 
végén nyilvános színvallásként a kalapjukra tűzték a bokrétát. Ezt követte az eljegyzés. A húsvéti 
böjt időszakában tilos volt esküvőt tartani, ezért a farsang fontos „esküvői szezon”, erre utal az 
ünnepnapok elnevezése is (pl.: első menyegzős vasárnap = vízkereszt utáni első vasárnap, 
vővasárnap = farsangvasárnap az ifjú férj az após kontójára fogyasztott, stb.).

Hamvazószerda: böjt első napja. 
Húshagyókedd: farsang utolsó napja. 
Köszöntők: más ünnepekhez hasonlóan farsangkor házról házra jártak, jókívánságokat 

mondtak és adományokat gyűjtöttek. 
Lányok vasárnapja: hajadonok vettek rész rajta, házról házra járva adományokat gyűjtöttek. 
Torkos csütörtök: hamvazószerda után tartott ünnep, tulajdonképpen már a böjti időszakra 

eső lakmározás. A farsangkor megmaradt ételeket fogyasztották el. Pár éve a hagyományt 
modernizált formában újjáélesztették, az éttermekben kedvezményekkel várják a vendégeket.
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c
Két kisgyerek beszélget:

- Ti szoktatok imádkozni ebéd előtt?
- Nem, a mi anyukánk jól főz.

c
Egy vak buzgón sétál az utcán, majd megbotlik és fejjel beleesik egy 

pocsolyába. Ekkor csoda történik, és a vaksága elmúlik, lát. Elmegy a görbehátú 
haverjához és elmeséli mi történt. 

Hát a haverja nem packázik, odamegy ő is belefekszik háttal és egyből 
kiegyenesedik. Elmesélik a tolószékes ismerősüknek és ő is kipróbálja. Belegurul 
a kocsival és felkiállt: 

- Új gumik!!!

c
Egy szőke nő hazaér a munkából, és megdöbbenve látja, hogy 

kirabolták a lakását. Azonnal hívja a rendőrséget, akik megígérik, 
hogy hamarosan jönnek. Nemsokára meg is áll a ház előtt egy 
rendőrautó. Kiszáll belőle egy rendőr, pórázon vezetve egy 
nyomozókutyát. A szőke nő áll a kapuban, s a fejét fogva, zokogni 
kezd.

- Kiraboltak, mindenemet elvitték, kihívom a rendőrséget, és 
erre, tessék: kit küldenek? Egy vakot!

c
A szőke csaj megy a városban kocsival. Elér a piroshoz. Kiszáll, 

odarohan az előtte álló teherautóhoz, és bekopog az ablakon. 
- Szia, Kata vagyok, és azt akarom mondani, hogy potyog a 

rakományod.
A sofőr felhúzza az ablakot és megy tovább. Következő pirosnál a szöszi 

megint odafut, és bekopog. A sofőr most már ingerültebben húzza le az 
ablakot.

- Szia, Kata vagyok, és azt akarom mondani hogy potyog a rakományod.
Oda se neki! A sofőr megy tovább. Elérnek a harmadik piroshoz, 

megállnak, szöszi rohan és bekopog.
- Szia, Kata vagyok, és azt aka. . . 
- Szia, Zoli vagyok, és az utat sózom, kedves!

c
- Melyik a villamos energiával legjobban ellátott ország?
- Magyarország. Nagy a feszültség, kicsi az ellenállás, minden csak 

volt, a vezetôk érintése pedig halálos.

Viccek:
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A rejtvényre adott megfejtéseiket minden hónap 28-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévő” szerkesztőinél, a „Csodatévő fillérek” perselybe vagy 
Interneten.

Előző rejtvényünkre sajnos helyes megfejtés nem érkezett:

A januári rejtvényünk helyes megfejtése:

"Az igaz szája (az) élet forrása."
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