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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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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.
kedd-szombat: 17.00

Miserend:

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;

házszentelések alkalmával is.


6

ill.

fizethető

Csodatévő

Börcsök Eszter rovata

Elgondolkodtató!!!

2010. február

Isten patikája
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.
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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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Ünnepi receptek
Farsangi fánk
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)

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)

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











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)

Jó étvágyat!
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Kalendárium
Február 1.

SZENT PIONIOSZ vértanú

Szmirna, 25 0. márc ius 12.
É letével és halál á val példát adott a hithirdetőknek, hogy a mit
má soknak hirdetnek , mag uk is v áltsák t ettekre.
Körülbelül eg y év száza ddal k ésőbb született, mint Sz mirna sze nt
vértanú püspöke, Polikárp, akinek a szelle me élt benne. Sz mirnába n
működött papk ént, és ne mcs ak tanults ága, hane m szerén ysége és élet mó dja
miatt i s na g y teki ntélyb en állt a hit etlenek előtt. A k eresztén yek pedig
apostolukké nt szer ették, mert példa mutató buzgó ságg a l fáradozott azon,
hogy a lelkeket me gnyerje Krisztu sna k. Vértanúsá gáról a közös ségén ek eg y
tagja által sz erkes ztett tudósít ásáb an ez áll: „Pionio sz vértanút minde nk i
má snál jobban megilleti maradan dó emléke zésü nk. Amíg élt ug yani s ,
sokakat megt érített a tévutaikról. Úgy tevék en yked ett közöttünk, mint eg y
apostol. A mikor végül magáho z hívta az Úr, vértanúságá ban hagyt a nekünk
hátra a végrendelet ét fol ytono s oktatá sunkra, és ebb en ő rizzük me g mo st is
tanításána k e mléke zetét.”
Decius c sá szár uralkodása al att, a 3. század köze p én éhínség
uralkodott Szmirná ban; az okát n e m is merjük. Pionio sz más hívőkkel eg yütt
Istenbe vetett biza lommal vi selte el, a pogány la kos sá g azonban n yíltan
zúgolódni kezdett, és ken yérért kiált ozott. Ebben a hat óságok szá mára i s
nehéz hel yzetben a város elöljárósága megkezdte a keresztén yüldözé s
színjátékát. Jó alkalmat szolg ált atott hozzá Dec ius csá szárna k a
keresztén yek ellen kiadott, hírhedt dekrétuma. Eszerint minden polg árnak
azzal kellett bebizo nyítani a az álla m iránti hűségét, hog y egy meg határozott
órában megjelenik a templ o mban, é s á ldozatot mutat be a z álla m isten einek.
Aki ellens zegült, a zt me gbüntették.
Pioniosz ál mában előre látta, hogy rá és néh á n y bizalma sára
letartóztatás vár. Vala mi ha sonlót cs elekedett t ehát, mi nt eg ykor Ag ábus z
próféta Cézáreá ban , amik or Pál apo st ol elfogat ását megj övendölte (ApC sel
21,10): Pioniosz fogott háro m k ötetet, az eg yike t a nyak ára tette
megk ötözé sének jel eként, a má sik két kötéllel jelezte a nála tartózkodó két
keresztén y, a já mbor Szabina as szo ny és eg y bizon yos A szklepi ádé sz
megk ötözé sét. Azt akarta ezzel kinyilvánítani, hogy el határozták: inkább
menn ek megköt özö tten a börtönbe, mint hogy áldozz ana k a bálván yoknak.
E gész éj szaka köz ösen i mádk oztak, má snap regg el, fe bruár 23-án pedig
megü nnepelték Sz ent Polikárp e ml é knapját. Mialatt magu khoz v ették a
„szent k en yeret”, emb ereivel eg yüt t hirtelen előttük termett a pog án y
templo m s zázado sa, Pole mon. „T ermé szete sen is meritek a c sá szár
dekrétumát – mond ta n yersen –, a mel y megparanc solja, hogy áldozz atok az
isteneknek .” Pioniosz lakonikus an vál aszolt rá: „Is merjük Isten parancsait,
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amel yek arra köt e leznek minket, ho gy eg yedül őt i mádjuk.” Pole mon:
„G yertek hát vel e m az agorára! Ott ma jd má s belát ásra jut tok.”
A templo mok és kormán yzósá gi épü letek által körülve tt agora, a
piactér volt minde n polgár, ne m utol sósorban minden n aplopó találkoz ás i
helye. E redetileg az agora a nép gyűlé sek, é s külö nösen a független
polgárság ítélkez és einek a hel ye volt. Ha Polemon Pion ioszt és társ ait az
agorára vezette , é s ott val a mifél e törvényk ezé si g yűl ést rende zett, az
nyilván ann ak e ml ékezetéül történt, hogy a nép eredet ileg részt vett az
igazság szolg áltatás ban. Pole mon meg akarta fél e mlíteni foglyait a kívánc si
tömeg könn yen ki hívóvá váló tüntet ésével. A hel yet csakha mar meg i s
töltötte a se mmitte vők soka sága.
Polemon köz épre á llította a három fo glyot, é s szenv edél ye s hangon
szólt hoz zájuk: „J ó lenne, Pionio sz, ha ti i s – mint ann yian mások –
engedel me skednét e k és ál doznátok, h ogy meg menek üljet ek a büntet éstől.”
Pioniosz, a n ép ig ehirdetője megraga dta ezt az eg yedül álló alkal mat, hog y
betöltse feladatát; kitárta kezét annak jeléül, hogy be szé det akar tartani, és
sugárzó arccal szól t hallgatói l elkii s meretéhez. Rá mutato tt, hog y ők is ítélet
alatt állnak, Isten ítélete alatt, a mel y alól eg yetlen e mb er se m vonhatja ki
mag át. A tö meg meghallgatta int el me it. „Néz zétek – mo ndta –, itt ug yana z
valósul meg, mint a paras zt szérűjén, aki ga bonáját l ap átol ja. Ha a magot
lapáttal megforgatj a, a k önnyű pel yv á t a leggyeng ébb sz ellő is tovasodorja,
és eg yedül a ma g marad vi ssz a.” A kíváncsi bá mészkodók bi zon yár a
meg értették, hog y őket gondolja e me értéktelen p el yvá nak. Il yen é s más
hasonlatokk al akar ta Pioniosz – mi nt egykor Jézu s – ráébreszteni a
közö mbös tö meget arra, hogy ők azo k, akiknek félniök kell az ítéleten a z
elvettetéstől. Arról , aki eljön majd, h ogy megítélj en ele veneket és holta kat ,
ezt közölte:
„H űség es maradok Me stere mhez, és i nkább meg akarok halni, mint
hogy a sz ava elle n szólj ak; életre-h alálra harcolok az ért, hog y me g ne
hami síts a m azt, a mi t tanulta m, és a mire má sokat i s tanított am. ”
Mialatt Pionio sz il yen eket é s még s o k eg yebet is mo nd ott, fe szült
csend uralkodott hallgatói között. Nyilv án mindn yáj ukra nagy h atást
gya korolt, alapjába n véve azo nban mégse m a dott hitelt senki a szav ainak.
Sokan úg y ére zt ék, hog y megrag adja őket ennek a hitvallónak a
sze mél yi sége, és így b es zéltek ho zzá: „Hig g y nekü nk, Pioniosz, mi
szeretünk téged. M ár csak nag y érdemeid, a szív ed jós ága miatt is életbe n
kell maradnod. Ol yan s zép élni, és nézni a fényt!” Pioniosz pedig így
válaszolt n ekik: „B izonyos, hog y ez a z élet s zép, de mé g szebb az az élet,
amel y után mi, k e resztén yek vág yak ozunk. A fén y i s szé p, de anna k a
fén yne k van c sak igazi ő ss zép sége , a mel yre n ekünk kilátásu nk van!
Bizon yo s, hog y szé p az egé sz világ, és mi való ban ne m az ért vagyunk, hog y
men ekülő ellen ség e kként, vag y I sten művein ek a megvet őiként haljunk meg ;
vannak az onban ma gasabb ren dű javak is, a mel yekkel sze mben mindez csa k
csekél ység. ”
Amikor a n é mán mellette álló Szabiná nak a kihallgatá s a latt egyszer
mo sol yognia
kell ett,
Pole mon
megbotránkozva
ké sztette
szól ásra:
„N evet sz? ” – „Igen – válaszolta a maz elfogulatla nul –, Is tennek íg y tetszik .
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Keresztén yek v ag yunk, és akik Kris ztusban hisz nek, bizakodóan tudnak
nevetni, és v ég nél kül örvendeznek. ” Erre megfen yegetté k: „Ol yan dolgokat
kell még vállalno d, amik aligha le s znek kelle me sek s zá modra; azokat a
nőket, akik ne m ak arnak áldozni, n yil vánoshá zba vi szik. ” – Ne m tudjuk, mi
történt vele; az akt ák ne m közöln ek tö bbet róla.
A per befeje zetlen maradt, a h árom fo glyot pedig b örtönbe vetették,
ahol a börtönőrök súlyo s zaklatá sait kellett kiállniok. Pár nappal később
is mét megjelent Pol emon néh án y kísér őjével eg yütt, és kö zölte a fogl yokkal,
hogy püsp ökük, E u ktemon mégi scs ak áldozott az álla m i s teneinek. „Térjetek
végre észre!” – kiál tott követelően a z e rőszako s sz ázado s.
Pioniosz most is sz ilárd maradt, és tilt akozott Pole mon ön kén yes sége
ellen, mivel ne m lett volna szabad neki a már letartó ztatott fogl yokkal
sze mben se mmi fél e kényszert alka lmaz nia. Ennek ellenére Pole mon
erőszakkal a te mpl omba vitette Kris zt us hitvallóit. A piactérre érve Pioniosz
és tár sai a földre vetették magukat , íg y ak arták meg akadál yozni, hog y
behurcolják őket a templo mb a. Egye sü lt erővel mégis bev onszolták őket a z
oltár elé; ott kosz orút tettek a fejük re, amil yent a z ál dozatot be mutatók
szoktak hordani, ő k azonban ledobták koszorúikat. A vé grehajtó hivatalnok ,
aki kész enlétben állt az áldoz ati h ússal, ezután n e m is mert hozzáj uk
közeledni, és mind enki sze me láttára egyedül ette meg a húst. Ők pedig
hangosan kiáltották :
„K ereszt én yek va gyunk. ” Keg yetl e n bántalmazá sok
közepette
vissz avitték őket a tömlöcbe, s ott eg yütte sen adtak hálá t Istennek, amiért
mellettük állott keg yel mével, és további állhatato s ságra buzdítottá k
egymást.
Időközben Sz mirná ba érkezett a prokonzul, és megke zdte a hivatalos
kihallgatást. A miko r Pioniosz mo st is megt agadta, hog y á ldozatot mut as son
be az álla m i stenei nek, megkíno zták é s va skar mokkal tép desték. A k eg yetlen
bántal mazá s alatt még eg ysz er megkérdezte a pro konzul: „Áldozol? ”
Pioniosz vála sza: „N e m.” A prokonz ul: „ Fontold meg, mielőtt vála szol sz!
Vond vi ssz a.” Pio niosz: „Ne m.” – „ Miért rohan sz a h alálba? ” – „Ne m a
halálba, han e m az életbe.” E rre a prokonzul kihirdette a z ítéletet: „Mivel
Pioniosz bev allotta, hogy kereszt én y, e levenen el k ell éget ni.”
A stadionban Pioni osz kin yújtózko dot t a cölöpön, és e n gedte, hog y
odasze gezzé k. Utol jára szólította fel a végrehajtó hivatal nok: „V ond vis sza!
Akkor eltávolítjuk a szögek et.” Ő azo nban hálatelten mo ndta: „Ide sze geztek ,
érzem. ” M ajd hozz áfűzte: „G yors an meg akarok halni, h o gy a nnál ha marabb
feltá madh as sak.”
Az ókeresztén y t udósítás mag yaráz óan teszi hozzá: „Ezekkel a
szavak kal tanús ágo t tett a holtak feltá mad ásáról.” A feltá mad ás volt ug yani s
az ókere sztén y örö mhír eg yi k fő tárg ya; és íg y Pionio s z utolsó sz ava i s
igehirdetés volt. Mi után hittel ki mondt a, máris átölelte az örök üdvöss ég.
(Összeállította: Kiss Gábor)
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Életben maradt farsang
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.
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Rejtvény!!!

Helyezze el a személyneveket
az ábrában úgy, hogy a nevek utolsó
betűje megegyezzen a következő név
első betűjével! A kiemelt betűket
összeolvasva
a
Korintusi
levél
gondolatát kapja.
…………………………………………………………………..
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MÁRIUSZ,
NAPSUGÁR,
NIKOLETT, ÖRS,
ROZÁLIA, SOLT,
SZERGIUSZ,
SZERVÁC,
TEODÓRA,
TÖHÖTÖM

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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