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Az égen torladoztak fekete fellegek.
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És recsegett a kárpit a templom rejtekén.
A palota előtt kiáltozott rekedten
A hullámzó tömeg, kis, szegény emberek.
A lét örök forgása egy percre megmeredt,
S némán egymásra néztek:
Krisztus és kereszt, ketten.
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Miseszándékok

Március (az esti szentmisék időpontja 18h)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

7.

Vasárnap

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

15.
16.
17.
18.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

19.
20.
21.

Péntek
Szombat
Vasárnap

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

28.

Vasárnap

29.
30.
31.

Hétfő
Kedd
Szerda

Boris István
Szekeres Ferenc, Szeredi Rozália,
Révész Sándor, Szekeres Margit
9h: Ábrahám Rozália, Mária,
Erzsébet, Pál
este:

Szentek és
ünnepeink
Szent Lea
Szent Ágnes
Szent Frigyes
Szent Kázmér
Szent Adorján
Szent Koletta
Nagyböjt 3. vasárnapja
Szent Perpétua, Felicitás
Istenes Szent János
Szent Franciska
Szent Emil
Szent Konstantin
Szent Gergely
Szent Patrícia

Bende Sándor
Dani József

9h: Kiss József
este: Császár Vince, Tóth Matild,
Tóth Terézia, Vass József

Nagyböjt 4. vasárnapja
Szent Matild királyné
Szent Kelemen
Szent Herbert
Szent Patrik

Szécsi József, Dr. Vass József, élő és
elhunyt családtagok
Komócsin József
9h: Paplogó József és elhunyt
nagyszülők
este:

Szent Sándor
Szent József
Csáki Boldog Mór
Nagyböjt 5. vasárnapja
Szent Benedek
Szent Beáta
Szent Ottó
Szent Gábor
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Szent Emánuel

Papp Gábor
Ábrahám Mihály, Reznák Julianna és
elhunyt családtagok
9h: Varga Ferenc, élő és elhunyt
családtagok
este: Vér István

Szent Lídia
Virágvasárnap
Szent Johanna
Szent Bertold
Climacus Szent János
Szent Benjámin
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TELJES SZÍVEDBŐL – MINDENT

A maga tiszta valóságában meghirdetett
Evangélium
lelkesít,
megdöbbent
vagy
megbotránkoztat. Mivel homlok egyenest ellenkezik a
Világ és az okoskodó, a beszédes ember felfogásával,
szenvedélyes hatást vált ki. Ha az Evangélium valóban
megérint egy embert, és ha ez az ember egyenes
jellemű, akkor egész életére rányomja eltörölhetetlen
bélyegét. Krisztus kívánsága, követelése ugyanis nem
éri be félmunkával…
*
„Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak
és üldöznek titeket és hazudozva minden rosszat fognak
rátok. Örüljetek és ujjongjatok: nagy lesz jutalmatok a mennyben.” (Mt 5,11-12)
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem,
hogy békét hozzak, hanem, hogy kardot.” (Mt 10,34)
„Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: Engem előbb gyűlölt nálatok. Ha a
világból volnátok, a világ, mint övéit, szeretne titeket. De mivel nem vagytok e világból
valók – hiszen kiválasztottalak titeket a világból – gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek
vissza a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket
is üldözni fognak.” (Jn 15,18-20)
*
Egy, az Evangéliumot igazán élő papot hallottam az Evangéliumról prédikálni.
A szegények s a kicsinyek lelkesedve hallgatták szavait,
S megbotránkoztak rajta a nagyok és a gazdagok.
Ekkor jutott az eszembe, hogy így nem kellene sokáig hirdetni az Evangéliumot
azért, hogy a mai templomlátogatók közül sokan elmaradjanak és a templomkerülők közül
számosan visszajöjjenek.
Arra gondoltam még, hogy rossz jel az, bizony, ha valakit ma „derék embernek”
neveznek el…
Jobb volna, ha ujjal mutogatnának ránk és újítóknak, vagy forradalmároknak
neveznének.
Jobb volna, gondolom, ha kellemetlenségeket akarnának nekünk okozni, ha
feljelentgetnének… ha vesztünkre törnének…
Uram, ma este félek.
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Félek, mert félelmetes az Evangéliumod.
Könnyű azt hallgatni, amikor szépen hirdetik,
Viszonylag könnyű elkerülni a botránkozás veszélyeit is,
De nehéz aszerint élni!…
Félek, Uram, a megtévelyedéstől.
Félek beérni egy közönséges, szürke, mindennapi élettel,
Félek attól, hogy a megszokottság monoton tetteit
Erényeknek nézzem egy napon,
Félek attól, hogy apró kis erőfeszítéseimet mindjárt nagy lelki előhaladásoknak
tartom…
Attól félek, hogy sürgésem – forgásom azt a benyomást kelti majd benned, hogy
valóban adok,
Attól félek, hogy a komplikált szervezkedéseket máris kész eredményeknek veszem.
Félek személyes befolyásomtól, sikeremtől is, mely azt kelthetné bennem, hogy már
az életeket is én formálom át.
Félek attól, amit adok, mert eltakarhatja mindazt, amit még nem adok.
Félek, Uram, hogy nálam még sokkal szegényebbek is vannak, kevésbé
iskolázottak, elmaradottabbak, rosszabb lakásban élők; akik többet fáznak, kevesebbet
keresnek, többször éheznek. Kiket nem dédelget senki, s kiket nem szeretnek…
Félek, Uram, mert érzem: nem teszek értük még mindig eleget, mert nem teszek
meg értük Mindent.
Mindent oda kellene adnom,
Mindent oda kellene vetnem, hogy ne legyen többé semmi szenvedés, semmi
nyomor; egyetlen bűn ne legyen e világon!
És ekkor Uram, mindig mindenemet odaadva,
Életemet kellene odaadnom…
De Uram, ez így mégsem lehetséges?!
Nem lehet ez igaz mindenkire!
Bizonyára túlzás! Mindenben be kell tartani a mértéket…
*
Gyermekem, a parancsolat csak egy,
És mindenkinek szól:
„Szeress TELJES szívedből,
TELJES lelkedből,
MINDEN erődből.”
(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: 18.00

Miserend:

vasárnap: 9.00 és 18.00

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.
Március 1-jétől kezdve az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.
A szentmiséket ismét a templomban tartjuk minden nap.

A családcsoport legközelebb március 20-án 15-kor lesz.
A

téma: Az ún. szubszidiaritás elve, vagyis a társadalmi

intézmények mellett működő egyéni és kisebb közösségi segítség
szüksége az állam normális működéséhez. Kellenek-e civil szervezetek
és vallási intézmények egy normális államigazgatásban? Mi az, amit nem
szabad "állam bácsitól" elvárni, mert a mi feladatunk?
Március 21-én, vasárnap, a 9 órai szentmise keretében a

Szatymazi Ifjúsági Énekkar Sillye Jenő keresztútjának tételeit énekli.
A Páduai Szent Antal bibliaiskola következő találkozójára március
25-én, csütörtökön kb. 18.30 órai kezdettel kerül sor a sekrestyében
(a szentmisét követően).
Egyházközségünkben a nagyböjti lelkigyakorlatot március 14-én,
21-én és 28-án, a vasárnap 9 órakor kezdődő szentmisék keretében
tartjuk. Vezeti: Szarvas Béla nyugalmazott Szeged-szőregi plébános.
Március

28-án a szentmise alatt gyónási

lehetőséget is

biztosítunk.
Folytatás >>>
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Folytatás >>>

Egyházközségi hírek:

Röszke belterületén a házak szentelését folyamatosan végezzük.
A Röszke külterületén található tanyasi házak szentelésére várhatóan
március utolsó hetében kerül sor.

2010-ben az egyházi stóladíjak ill. az egyházközségi
hozzájárulás személyre meghatározott irányadó díjai a Magyar
Katolikus Püspöki Kar határozata értelmében megváltoztak.
Ennek megfelelően a csendes mise stóladíja 1.200 Ft,
az orgonás mise stóladíja pedig 2.000 Ft;
a temetés stóladíja egységesen: 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.
Szertartásrend a Nagyhéten és a Húsvéti ünnepek alatt:
Március 28., vasárnap
VIRÁGVASÁRNAP
Április 1., csütörtök
NAGYCSÜTÖRTÖK
Április 2., péntek
NAGYPÉNTEK

Április 3., szombat
NAGYSZOMBAT
Április 4., vasárnap
HÚSVÉTVASÁRNAP
Április 5., hétfő
HÚSVÉTHÉTFŐ

9 óra – ünnepi szentmise barkaszenteléssel és
körmenettel, valamint Passió-éneklés a Szent Antal
kórus előadásában
18 óra – az Utolsó Vacsora emlékmiséje
utána – Jeremiás Siralmai, virrasztás az
Eucharisztia előtt
16 óra – Keresztút
utána – virrasztás a Szent Sír előtt
17 óra – nagypénteki szertartás
14 és 16 óra között folyamatos gyónási lehetőség
19 óra – Húsvét vigíliájának ünneplése, benne:
tűzszentelés és fényliturgia, Húsvéti örömének,
vízszentelés
9 óra – ünnepi szentmise körmenettel
18 óra - esti szentmise
18 óra - igeliturgia
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Elgondolkodtató!!!
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Tavaszi történet
Vak ember ült egy épület előtt a lépcsőn, lábánál kalap táblával, a
következő szöveggel:
„Vak vagyok. Kérem, segítsenek.“

Arra ment egy újságíró és látta a kalapban alig van pénz, csak pár
fillér.
Lehajolt, dobott a kalapba pár koronát, s anélkül, hogy megkérdezte
volna, elvette a táblát és a másik oldalára írt egy mondatot.
Délután visszatért a vak emberhez és látta a kalapban sok pénz van.
A vak felismerte lépteit, s megkérdezte tőle, hogy ő írt-e a táblára, s
ha ő volt, akkor mit?
Az újságíró így válaszolt:
„Semmi olyat, ami nem lenne igaz. Csak soraidnak kicsit más formát
adtam."
Mosollyal az arcán távozott.
A vak soha nam tudta meg, hogy a táblán ez állt:
„Tavasz van, és én nem láthatom."
Változtass a stratégiádon, ha valami nem sikerült eddig, meglátod,
minden jobbra fordul.
Vannak, akiknek van szemük és mégsem látnak.
Azoknak, tovább adhatod a történetet, akik szerinted megérdemlik,
hogy meglássák a tavaszt.
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"„ ’ H azai” " ” versek
Tanács Béla:

Emlékeimbôl
Emlékszel ugye, nem is olyan rég,
Verébpásztorok voltunk, a talicska
tetején.
Sütött a nap, fújt a böjti szél,
De örültünk, mert elmúlt a hideg tél.

Szépek voltak a színes likkerek,
Irigyelte is tőlem a Jóska gyerek.
Rejtegettem előle, hol ide, hol oda,
De egyszer rátalált a rossz bestia.
Egyenként rakta a tuskó tetejére,
Úgy verte szét őket, nagy örömében.
Volt is utána nagy veszekedés,
De mindig követte azt, egy kibékülés.

Sokat alkudoztunk, hogy te vagy én
Kergesse a karikát a töltés tetején.
Száguldoztunk a tavaszi szélben,
Gurultunk le, a töltés tövébe.

Hogy milyenek is voltunk, csak az
tudta,
Aki lábainkat tisztára súrolta.
Aki lángost sütött reggelire,
Akinek örömkönny csillogott a
szemében.

Magunk készítettük játékainkat,
Parittyát, sípot, a messzehordó nyilat.
Sárkányt eregettünk a tavaszi szélben,
Lopva fürödtünk, a bánya vizében.
Szilaj csikóm voltál, felkantározva
De jót futottunk, a legnagyobb
porban.
Rúgtuk a port, s az volt az élvezet,
Ha lovas és a ló a porban elveszett.

Köszöntelek téged, hármunk nevében,
Eggyek voltunk úgyis, jóanyánk
szívében.
Éltessen az Isten, még vagy ötven
évet,
Csak adjon hozzá néked jó egészséget.

Szeretettel köszöntenek testvéreid ötvenedik születésnapodon.
1986. március 4.
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Kassák Lajos:

Harangszó

Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják őt a vének és a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.
Én is emlékszem rá, mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók és mesteremberek
Akik hű követői vagytok valamennyien
A nincstelenségben, az útban és az igazságban
Igen, igen, az Õ árnya is visszhangja vagyunk mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben dicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk
a kereszten.

Köszönjük!
Mindenkinek köszönjük
a betlehemezéskor adott anyagi támogatását,
mellyel 200.000 Ft-ért meg tudtunk vásárolni
egy „”új” fénymásolót.
Reményeink szerint ezzel javítani tudjuk, a
„”Csodatévö” újság jobb minöségét is.
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Ünnepi kipróbált receptek
Ellenállhatatlan kókuszos
Hozzávalók (Tészta):
 10 tojás fehérje
 30 dkg porcukor
 27 dkg kókusz reszelék

6 evőkanál rétes liszt

Hozzávalók (Krém):

Elkészítés (tészta):
A 10 tojás fehérjét felverjük, ha már
majdnem kemény a hab hozzá adjuk a
porcukrot végül a kókuszreszeléket és a

10 tojás sárgája
3 evőkanál liszt
3 dl tej
27 dkg vaj vagy margarin
15 dkg porcukor
 2 cs vaníliás cukor






réteslisztet.
A masszát sütőpapírral kibélelt 27x35-ös tepsibe öntjük! (A sütőpapírt kicsit
vajazzuk meg!)
190 fokon 25-30 percig sütjük!
Elkészítés (krém):
10 tojás sárgáját 3 kanál liszttel 3 dl tejjel gőz felett sűrűre főzzük.
A vajat a porcukorral és a vaníliás cukorral kikeverjük, és összekeverjük a
kihűlt tojásos krémmel.
Ha hígnak érezzük, tegyük be egy kicsit a hűtőben!
Végül rásimítjuk a tésztára, a tetejére étcsokoládét reszelünk.
(Összeállította: Ocskó Sebastian)

Jó étvágyat!
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Kalendárium
Március 11.

CÓRDOBAI SZENT EULOGIUS püspök,
vértanú

+Córdoba, 859. március 11.
A 8. század eleje óta a Pireneusi-félsziget az arabok kezében volt, csak Asturiában
tudott egy keresztény ország szembeszegülni az iszlám rohamával. Szent II. Alfonz (792–842)
és III. Alfonz (866–910) vezetésével ez a kis ország a 9. században olykor még ellentámadásba
is lendült, bár ellenfelét sem kiszorítani, sem döntően megverni nem tudta. A nép, tömegesen
tért át a mohamedán hitre, a hitehagyók mellett azonban egy kisebbség, a mozarabok szilárdan
kitartottak keresztény hitük mellett.
Hamis állítás lenne, ha az araboknak kifejezetten keresztényellenes, támadó
politikájáról beszélnénk Spanyolország meghódított részeivel kapcsolatban. Hogy a
keresztényeket ne hajszolják bele uralmukat döntően elutasító magatartásba, nyílt felkelésbe,
bizonyos fajta türelmet tanúsítottak keresztény alattvalóikkal szemben. A keresztények a
maguk egyházi és polgári törvényei szerint éltek elkülönített lakónegyedekben, jogvédelmet
élveztek, s ezért adót fizettek.
A kereszténység azonban kiszorult a nyilvánosságból, és magánterületre
korlátozódott, helyébe az iszlám lépett a vallásgyakorlás államilag hivatalos formájaként. A
hitüktől áthatott keresztények számára az elnyomás e formája állandó kihívásnak tűnhetett.
Hivatásuk és kiválasztottságuk magasztos érzésében teljes nyíltsággal vallották magukat
keresztényeknek, és készek voltak, hogy hitükért meg is haljanak. A mohamedánok válasza
erre gyakran kemény elnyomás, üldözés és kínzás volt. A 9. században azután kifejezett
keresztényüldözésekre is sor került. Mindezek sok keresztényt megfélemlítettek: ezek készek
voltak az uraikkal való megalkuvásra.
A 9. század elején született Eulogius, Córdoba egyik legelőkelőbb családjának
fiaként. Szent Zoilus templomának szolgálatában nőtt fel. Már fiatalemberként rendkívüli
érdeklődést tanúsított a Szentírás és az egyházatyák iránt. Különös ismertetőjegyként már
ebben az időben kibontakozott szerénysége, alázatossága és együttérzése. Miután diákonussá,
majd pappá szentelték, egy ideig Córdobában tanított. Papoknak és hívőknek egyaránt
mintaképe volt önmegtartóztatásban, jámborságban és aszkézisben. A világi papok között is
szerzetes módjára élt, időről időre visszavonult egy kolostorba, „hogy erényre irányuló
törekvéseit ne csökkentsék a világi gondok”.
850 körül ismeretlen okokból megkezdődött a keresztények üldözése. II.
Abderrahman ediktumot adott ki ellenük, és felemelte a tőlük követelt adót. Ez sok keresztényt
arra indított, hogy a bíró előtt megvallja hitét, és nyilvánosan elutasítsa Mohamed tanítását.
Abderrahman az andalúziai püspök, Reccafred segítségét akarta felhasználni, hogy a
keresztényeket visszatartsa nyilvános hitvallásuktól. Reccafred ugyanis elvitatta a vértanúság
méltóságát azoktól, akik magatartásukkal kifejezetten a vértanúságra pályáztak. Reccafred az
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uralkodó parancsára Eulogiust fogságba vettette, mert a vértanúságra buzdított. Vele együtt
börtönbe ment sok, hitében erős híve is. Eulogius kitartással és erős lélekkel viselte el kemény
sorsát. „Egyesült benne Jeromos szigorúsága, Ágoston szerénysége, Ambrus szelídsége,
Gergely türelme a tévelygők eligazításában, az elesettek támogatásában, a hatalmasok
kérlelésében, a borzalmak elviselésében; mindenben csodálatos sokoldalúságot mutatott.”
Amikor elengedték börtönéből, megszerkesztett egy intelmet, s benne Flórát és Máriát
állhatatosságra és a vértanúságra bátorította. E művében megragadó tanúságot tesz a
szorongatott helyzetről, egyben pedig minden idők kegyelmi teljességéről is: „Nem
kételkedhetünk abban, hogy Krisztus megjutalmaz majd minket a mennyben, mert az ő nevéért
viseljük el a láncokat és kínzásokat. A börtönök tele vannak az egyháziak seregével; az
Egyháztól elragadták püspökeinek és papjainak szent szolgálatát. Szívünk összetörtségében és
az alázatosság lelkével magasztaljuk és áldjuk Krisztust, hogy miközben a templomokban
elnémultak a szent énekek, a börtönök zsoltárok imádságától visszhangzanak.” A következő
évben mindkét szűz elszenvedte a vértanúságot.
Eulogius kihasználta az újra elnyert szabadságot, s prédikációival és írásaival oktatta
és erősítette a hívőket. Buzgóságát siker koronázta; az Abderrahman fia, Mohamed alatt újból
magasra csapott üldözési hullám idején sok keresztényt visszatartott attól, hogy megtagadja
hitét. Arra törekedett, hogy összegyűjtse a vértanúaktákat, majd összeállította belőlük a
Memoriale Sanctorum három kötetét. 857 körül megszerkesztett egy különleges védekező
iratot a córdobai vértanúk számára, az Apologeticus Martyrumot. Írásaiban hatékonyan
védekezik ama állítás ellen, hogy azok, akik önként keresték a veszedelmet és a halált, nem
olyan vértanúk, mint az ősegyház szentjei, akik hitükért a halálba mentek. 858 végén meghalt
Vistremir toledói püspök. A papság és a nép egyhangúan Eulogiust választotta meg utódjául,
akit tanultsága és meggyőződéséhez való hűsége miatt a hispániai egyház első férfiának
tekintettek. Nem szívesen vállalta a magas hivatalt.
Egy fiatal lány, Córdobai Szent Leocritia (+859) keresztény hitre tért, és ezért magára
vonta mohamedán és pogány rokonainak haragját. Oltalmat keresett hát Eulogiusnál, aki
először a nővérére, majd egy ismerősére bízta. Miközben a szülők sürgetésére sok keresztényt
kihallgattak, Eulogius bátran elrejtette üldözői elől. Kioktatta, és megerősítette a hitben, s
előkészítette a vértanúságra. Eulogiust és Leocritiát végül is elfogták.
„Megparancsolták nekünk, hogy prédikáljunk, s a mi vallásunknak az a feladata, hogy
azoknak, akik megkérdeznek minket, a hit világosságát nyújtsuk, és attól, aki az életre
törekszik, ne tagadjuk meg azt, ami szent” – válaszolta a bírónak arra a kérdésére, hogy miért
adott menedéket az elmenekült lánynak. A bírónak is készséggel meg akarta mutatni az
igazság útját, de az megostoroztatta, majd a királyi tanácshoz vezettette. Az udvari emberek
egyike, aki barátságosan viseltetett iránta, a megalkuvást tanácsolta neki: a veszélynek ebben a
pillanatában tagadja meg, utána pedig gyakorolja ismét hitét. Eulogius nevetve utasította el ezt
az ajánlatot: „Ó, ha tudnád, hogy mi vár hitünk hűséges követőire! Bárcsak átadhatnám a
szívednek, amit az enyémben őrzök; akkor meg sem kísérelnéd, hogy eltéríts szándékomtól,
hanem készségesen lemondanál a rangodról és tisztségedről.” Ezután hozzáfogott, hogy a
bíráknak az Evangéliumot hirdesse. Nem hallgatták meg, hanem megparancsolták, hogy
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X

tüstént végezzék ki karddal. Katonák vezették a vesztőhelyre; ott letérdelt, az ég felé tárta
kezét, keresztet vetett, elmondott egy rövid imát, utána lefejezték.

Március 20.

SZENT CUTHBERT püspök

634 körül. +Belső - Farne, 687. március 20.
634 körül sz ülete tt Angliában. Miv el éde san yja k orá n meghalt,
mo stohaan yj a neve lte. 651-ben eg y é jszaka, a mi kor ura juhait legeltette a
L eader fol yó nál l evő do mbokon, a z égen nag y fé n ye ss éget lát ott, é s
ang yalokat, akik a z égbe szállt ak, é s eg y sz ent lelket vittek magukk al.
Reggel arról értes ült, hog y Lindis fa rne-i Szent Aidan püspök az éjjel
megh alt. A mint Sz ent Béd a Ven erabi lis közli Cuthbert életrajzában, már
régóta melengett e a zt a kíván ságot, ho gy szerz etes leg yen , s eg y napon el is
indult a Melrose ko lostorba. Itt Szent Boisil prior oktatta, aki fiatal korában
Aidan tanítván ya v olt L indisfarne i sko lájában.
Néhán y évvel kés őbb a deirai Alchfrith király Northumbria déli
részén, Ripo nban földet ajándék oz ott Szent Eatának, Melrose akk ori
apátjának, hog y ott új kolostort alapítson. Eata magához vette Cuthbertet é s
rábízta a vendég ek fogadá sát. Két- háro m évvel kés őbb Al chfrith ki rál y, akit
erősen b efol yásolt a röviddel azelőtt Ró mából vis szat é rt ifjú Y orki Szent
Wil frid (634– 709/ 10), elűzte a kol ostorból Eatát és szerzete seit, é s a
kolostort Wilfridne k adta át.
Cuthbert E atával eg yütt vi ssz atért Melr ose- ba, é s Boi sil ha lála után ő
lett a prior. Amik or 664-ben, a whit byi z sinat után No rthumbria eg yh áza
végleges en átvette a ró mai pap ság s zokásait, é s ha g yo mán yait, Eata lett
L indisfarne-i Sz ent Kál mán utódaként Lindisfarne apátj a , Cuthbertet pedig
mag a mellé vett e, mint priort.
T izenkét éven át i rányította Cuthbert Lindisfarne kolost orát. Aidan
és a kelta szerz etesek h ag yo mán yain nevelkedett, és élete szigorúa n
aszketiku s volt. G yakran az egé sz éj sz akát imádsá gban tö ltötte, nemeg ys zer
egy fol yó vag y a tenger jeges vizében állt. Nag yon irtózott minden
fes zültsé gtől, és állandóan arra intette szerzete seit, hogy hűs éges en
köves sék a szent at ya rendelkezé seit é s az eg yete mes Eg yh áz hag yo mán yait.
L indisfarne s zerze tesei korábban Sz ent Kolumb a regu lája szerint
éltek, de úg y láts zik, hogy e bben az i dőben vezették b e Észak -Angliában –
valószínűle g Wilfrid hatására – Szent Bened ek reguláját. Cuthb ert
minden nap ö ssz eg yűjtötte szerzet eseit a kolostorban, ho g y meg hallga ssan ak
egy
feje zetet
a
regulából.
Úg y
tűnik,
hog y
az
új
regula
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véle mén ykülönb ség ek et idéz ett elő, C uthbert azonban a r efor m é s a szig orú
feg yel e m
képvis e lője
volt.
Ami nt
Béda
közli,
türelmével
és
barátságo ssá gával megn yerte azokat a szerzete sek et is, akik korábban
sze mben álltak vel e. Mint korának mi nden s zerzete se, C uthbert is hithirde tő
és pap volt. M elrose- ból kiindulva közremű ködött a környe ző országo k
megt érítésébe n. A z ő idejében, a Sziget országban még ne m voltak pl ébániák,
templo m is cs ak k e vés. Hetekig vag y akár hónapokig is kellett g yalogolni a
Cuthbertnek eg y v a gy két kí sérőjéve l a vad vidéken át, miközb en prédik ált
és kiszolg áltatta a szent ségeket. Béda arról értesít, hogy ebben az időben a
nép örömmel sere glett öss ze Isten igéjének hallgat ás ára, ha megjelen t
körükben eg y pap.
Cuthbert a c sodaté tel ado mán yáb an i s rész esült. Íg y tu dunk arról,
hogy a betegek et megkente s zent olajja l, közülük soka n megg yóg yultak. Még
nag yobb volt hatal ma a bűnösö kön. Ö nként jöttek, hog y megv allják bű neike t
olyan időben, a mi kor a g yóná s a ko lostorokon kívül még ne m t erjedt e l
általánosa n. Vele is úg y történt, mint Aidan nal: sz emél yes szent sége,
szigorú, a szketiku s élete, a szeg én yek , betegek é s bűnö s ök iránti irgalma é s
együttérzés e megn yerte a népet a hit s zá mára. Cuthb ert életében az i mád ság
és a sze mlélőd és csod álatos módo n kapc solódott ös sze az Ev a ngéliu m
hirdetésének t evéke ny él etével.
L indisfarne- i priors ágának első éveibe n Anglia n épei kö z ött fol ytatta
lelkipásztori munk áját, mikö zben zar ándokok és ve zekl ők érkeztek hozzá,
akiket vonzott s zentség ének é s c sodatettein ek híre. Amint a k elta
szerzete sek közül j ó néhán ya n, Cuth b ert is ellen állhatatl an hívá st érzett a
remete még tökélet esebb élet e iránt, é s miut án tizenkét é vig volt a kolostor
priorja, lemon dott e tis ztéről, é s vi ssz avonult eg y Lindisfarne köz elébe n
levő kis szigetre, utána pedig a Far ne-val szo msz édos szigetek közül a
legnag yobbra, Bels ő -Farne-ra. Ez a lakatlan s ziklas zig et ki volt téve a
tenger és a h ullá mo k ostro mának, se m fa, se m fű ne m nőtt rajta. Itt Cuthbert
imádko zóhel yet és cellát épített mag án ak, a mel yek et maga s fallal vett körül;
kutat is á sott. Ké s őbb sikerült árpát ültetnie, a miből megsüthette k en yerét .
Nyol c évet töltött el ezen a szigeten re mete ként; csa k alka lomszerűen vittek
neki táplálékot a testvérek L indis farn e-ból, de egyre töb b zarándok kereste
fel, n e m c supán Northumbriából, hane m egés z Britanniából, akik et
szent ségéne k híre é s a bűnö sök iránti k özis mert irgal ma vo nzott hozzá.
E zekben a z év e kben Northu mbria eg yház át he ves küzdele m
nyugt alanította, a mely Wilfrid yorki p üspök é s Ecgfrith király közt tört ki.
Amikor végül is Wil fridet kiű zték a z orsz ágból, Cante rbury Sz ent Teodo r
(602–690) érsek felo sztotta a z eg yhá z meg yét: Eata, Cuthbert apátj a
L indisfarne, T unbe rht pedig Hexha m püspöke lett. 68 4- ben Tunberhtet
is meretlen okokb ól letette eg y zsinat, amel yen a királ y nem, hane m csup án
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az érsek volt jelen . Cuthbertet nev ez ték ki Hexha m püs pökének. Telje sen
akarata ellen ére ha gyta el re mete szig etét, és cs ak akko r adta meg ma gát,
amikor a királ y s ze mél ye sen látogat ta meg. Eata, aki ismerte Cuthbert
ragaszkod ását L ind isfarne-ho z, megkö nnyített e beleeg ye zését, a menn yiben
elcserélte v ele pü sp öki szék ét.
Így h át C uthbertet 685 húsv étján fel sz entelték Lindis farn e püsp ökévé
és a kolo stor apát jává. Úg y láts zik, hog y fels zentelé s e után n e msok ára
vizitációs körútra i ndult egyh áz meg yé jében. Máju s 20-án , amikor Ecgfrith
király
seregét
Nechtan s mere
me llett
megse mmi sí tették
a
pikte k,
megk ezdődött Nort humbria politikai han yatlás a. Cuthbe rt ekkor Carlisle ben volt. Végül e ljutott Whitb yb e is, s ott eg y O sin gadun nevű hel ye n
fels zentelt eg y te mplomot. Püspöki él etéről eg yébké nt c s ak keve set tudu nk.
Béda tudó sít arról, hogy a mikor vala mel yik faluba ment , az emb erek sátrat
állítottak fel sz á má ra -- nagyon kevés templo m volt még akkoriban –, saját
magu knak pedig k unyhót e szkáb áltak gallyakból; itt prédikált, keresztelt,
megh allgatta a g yó násokat, b érmált é s rátette kez ét a b etegekre. G yakran
hetekig járt vizitációs és lelkip ászto ri útjain. Püspöki élete nag yon rövid
volt. A mikor n e m s okkal 686 karác son ya után érezte, hog y közele dik hal ála,
utoljára mé g vis sza tért Farne-ba.
Utolsó napjainak t örténetét herefrithi Szent Béda mon dja el, aki
később Cuthbert utóda lett mi nt lindisfarne -i apát, és aki k ét
szerzete stárs ával a püspök mellett volt utolsó b etegs égéb en. Cuthb ert teljes
elkülönültségb en folytatta re meteélet ét a halálát meg el őző eg y - két hétig .
Amikor súl yo san megb eteged ett, ak kor akarta legk ev ésbé ig én ybe venn i
testvérei s zolgálatá t.
687. március 20-á n halt meg épp en akkor, a mikor a szerzete sek
L indisfarneb an, a kolostortemplo m kórusában a 60. zsoltár szavai t
imádko zták: „E lta szítottál minket, Istene m, áttörted sorainkat...”. Béda
Venerabilisn ál, aki csakne m fél é vsz ázaddal ké sőbb ö s szeállította a sze nt
életrajzát, é s már l átta a northu mbriai eg yház aran ykora végének elérkeztét,
ezek a szava k valób an prófétai j elenté s t nyertek.
Cuthbertet eg y k ős zarkofágb an a lindi sfarne -i te mplo m ol tára mell ett
temett ék el. Cs akh amar szent ként ke z dték tisztelni: zará ndokok ára mlottak
minden felől sírjáho z, amel ynél a hag yomán y szerint s ok csoda történt. 698ban feln yitották sír ját, és a jelenlevők nag y ámul atára a teste még ép volt. A
vikingek is mételt t ámadás ai és vi szon tagságo s vándorlá s után a lindis farne-i
szerzete sek 8 83-ba n új otthont találta k Che ster le Street ben. Itt templo mot
építettek,
és
a
zarándokok
is mét
ára mlani
k ezdtek;
földés
pénzado mán yokkal, drága éks zerekkel tisztelték meg Cuth bert sírját.
999 óta Durha m dó mjáb an n yug szanak Cuthbert földi maradván yai.
(Összeállította: Kiss Gábor)
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Gyümölcsoltó Boldogasszony rózsafüzére
(öttizedes)
Március huszonötödikére!

Bevezetés: Hiszekegy… Miatyánk… Üdvözlégy (3-szor)…
Dicsőség…

Üdvözlégy titkok:
1. aki hitünket növelje.
2. aki reményünket erősítse.
3. aki szeretetünket tökéletesítse.

Tized (5-ször): Miatyánk… Üdvözlégy (10-szer)… Dicsőség…
Ó Jézusom…
Üdvözlégy titkok:
1. aki téged angyal által köszöntött.
2. akit szűzen méhedbe fogadtál.
3. akit az angyal a Magasságbeli fiának nevezett.
4. aki eljön dicsőségben, és országának nem lesz vége.
5. akinek szolgálójává lettél.

Befejezés: Imádkozzál… Könyörögjünk. Úristen, a Te
egyszülött Fiad…

Gyümölcsoltó Boldogasszony
Gyümölcsoltó Boldogasszony, Urunk Megtestesülésének
hírüladása, egyik legrégibb egyházi ünnepünk. Az ünnep tartalma,
hogy Szűz Mária, Jézus édesanyjává lett. Mária ünnepként
tartjuk számon, de természetesen elsősorban Jézus Krisztusról
szól az ünnep. Ugyanis Jézus világba lépése, a hírüladás rejtett
eseményével kezdődött el. A tegnapi napon az Úrangyalát követő
beszédében Benedek pápa is erről elmélkedett a szent Péter
téren összegyűlt tömeg előtt. Azt mondta: „Az Angyali Üdvözlet
Szent Lukács evangéliumának elbeszélésében egy rejtve történt, egyszerű esemény –
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senki sem látta, senki sem tudott róla, csak Mária –, mégis meghatározó jelentőségű
az egész emberiség történelmében. Amikor a Szűz kimondta igenjét az Angyal
bejelentésére, Jézus megfogant és általa új korszak kezdődött a történelemben…”
Mária megértette Isten akaratát, és igent mondott a Szentlélektől való
foganásra. A Szentírás magyarázók szerint, Máriának az a mondata, hogy „történjék
velem a te szavaid szerint” egy örömteli sürgetést jelentett, egy készenlétet arra,
hogy Isten akarata minél előbb megvalósuljon.
Mária erénye a hit és az engedelmesség volt. Nyitott volt az isteni
kegyelemre, befogadta azt és együttműködött vele. Erre a bűntelen, kegyelmi
állapota tette képessé. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy meghozhassa élete
legnagyobb döntését.
Ő volt Istennek az a teremtménye, aki teljesen szabadon, tiszta szívvel
ajándékozta oda magát Isten elgondolásának. Szintén Benedek pápa beszél arról,
hogy „valójában Mária igenje Krisztus igenjét vetítette előre, amikor a világba jött,
ahogy a Zsidókhoz írt levél idézi a 39. zsoltárt: „Nézd, megyek, Istenem, hogy
teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van.” (Zsid 10,7)”…..
„Mária válasza az angyalnak tovább folytatódik az egyházban, amely arra hivatott,
hogy Krisztust megjelenítse a történelemben, készséggel kínálva fel szolgálatát,
hogy Isten továbbra is meglátogathassa az emberiséget az ő kegyelmével.”
Nagyböjtben vagyunk. Most valahogy fogékonyabbak kellene, hogy legyünk a
vallásos

élet

dolgaira.

Most

Isten,

az

Egyházon

keresztül

még

bővebben

megajándékoz az ő kegyelmével. A nagyböjti gyakorlatok, mint a keresztút,
szentmise, gyónás-áldozás, lelkigyakorlatok, bőséges kegyelmi források. Mindezek
segítenek, hogy nyitottabbak és befogadóbbak lehessünk arra, amivel Isten meg akar
ajándékozni.
Mária példaképünk és közbenjárónk segít, hogy ne szalasszuk el a kegyelmi
lehetőségeket, hogy kihasználhassuk az alkalmas időt.
A nagyböjti szentidőnek hátra levő része legyen egy buzgón megélt időszak,
amelyben mintegy válaszolunk Isten kegyelmi ösztönzéseire.
Zárjuk Benedek pápa szavaival:
„A nagyböjti időszakban gyakrabban elmélkedünk a Szűzanyáról, aki a
Kálvárián

megpecsételte

Názáretben

kimondott

igenjét.

Jézussal,

az

Atya

szeretetének tanújával egyesülve Mária megtapasztalta a lélek vértanúságát. Kérjük
bizalommal az ő közbenjárását, hogy az egyház, küldetéséhez hűen, bátran tanúságot
tegyen Isten szeretetéről az egész világnak.”
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Páduai Szent Antal Plébánia karitász csoportjának hírei:
A röszkei Karitasz Csoport

RUHABÖRZÉT
tart.
2010. március 12-én, pénteken
délután 3-5 óra között
a Plébánia hittantermében.
A ruhák elvitele ingyenes.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

A karitász csoport elérhetősége:

06(20)400-5868
Kucseráné Dr. Bende Zsuzsanna
A Karitász-csoport koordinátora

A híd
Egy vidéki farmon élt két testvér egymás szomszédságában. Egy napon egy jelentéktelen
félreértés kapcsán összevesztek. Eddig kölcsön adták egymásnak szerszámaikat, ameddig az egyik
távol volt, a másik vigyázott a farmra, megbeszélték a problémáikat, de most egy csapásra minden
megváltozott. Hiába a negyven éves szomszédság, most végül odáig fajult a dolog, hogy nem is
álltak szóba egymással.
Egy szép napos reggelen az idôsebbik testvérhez bekopogott egy idegen férfi, aki munkát
keresett egy-két napra. Elôször el akarta hajtani, de végül, amikor meghallotta, hogy ácsmester és
jól bánik a fával, megmozgatta a fantáziáját. Azt a feladatot adta neki, hogy a testvére és az ô telke
határába építsen egy kerítést. Olyat kért, amin még átlátni sem lehet, mert annyira haragudott a
testvérére.
Miután kiadta a feladatot és minden faanyagot, szerszámot, szeget a rendelkezésére bocsátott
a mesternek, elment a városba. Az ács neki is látott a munkának. Estefelé, amikor visszajött, az
idôsebb testvér megdöbbenve látta, hogy a telek határában, a kis völgyben nem egy kerítés, hanem
ellenkezôleg egy híd áll, mely összeköti az ô és testvére telkét.
Pont akkor jött ki a fiatalabbik testvér, aki szintén megdöbbenve nézte a hidat, ezt mondta:
- Drága testvérem! Te képes voltál egy hidat építtetni, azok után, ami köztünk történt? Azok
után, amiket tettem és mondtam?
Erre mindketten nagyon elszégyellték magukat és a híd közepén egymásba borulva
kibékültek. Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy maradjon még pár napig, találnak még neki
valami munkát.
Erre a Mester így felelt:
- Nagyon szívesen maradnék, de még sok olyan hely van, ahol hidat kell építenem!
(Forrás: internet)
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c
Egy nagyhangú alak beszól a zsúfolt vasúti fülkébe:
- Na mi van, megtelt már a Noé bárkája?
Egy éles hang visszafelel:
- Jöjjön csak nyugodtan, a majom még hiányzik.

c

- Ugyebár a képen is láthatjátok, a New York-i Szabadságszobor egyik
kezében könyvet tart, a másikban fáklyát. Ki tudja megmondani, mit jelképez a
fáklya? Tessék, Móricka!
- Azt, hogy sötétben nem lehet olvasni.

c
Egy politikusokkal teli busz kirándulásra indul vidékre. A sofőr
belefeledkezik a festői tájba, így beleesik egy szakadékba, egy tanya
mellett.
Másnap megérkezik a rendőrség, kihallgatják a tanya
tulajdonosát:
- Nem talált áldozatokat?
- De, találtam.
- És hol vannak?
- Hát, eltemettem őket.
- Az összes politikus meghalt?
- Némelyik azt mondta, hogy nem, de én már nem hiszem el
ezeknek egy szavát sem. . .

c
- Nézze. Elkaptuk a mukit, aki önhöz betört. Mindent bevallott,
mindent visszaadott. Itt kell aláírni.
- Látni akarom! Beszélnem kell vele!
- Minek?
- Éjjel kettőkor úgy surrant be, hogy a feleségem nem ébredt fel. Érdekel
a technikája.

c
- Egy férfi meséli a haverjának:
- Képzeld, a bátyám egy ezermester. A múltkor csinált magának egy
olyan járgányt, aminek a motorja egy Fordé volt, a sebességváltója egy
Volkswagené, a kipufogó meg egy Mercedesé.
- És, mi lett belôle?
- Másfél év felfüggesztett börtönbüntetés.
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Az itt felsorolt
kutyafajták
nevei
vízszintesen, függőlegesen
és átlósan olvashatóak
balról jobbra és jobbról
balra, illetve felülről lefele
és alulról felfele. A
megmaradt betűket sorban
összeolvasva a Mester
válasza olvasható.

Rejtvény!!!

A
látogatók
mindig elcsodálkoztak a
Mester
nyugodt,
kényelmes tempóján.
…………………………………………………
……………….. – mondogatta.

SPICC, SPÁNIEL, PULI, ESZKIMÓ KUTYA, KOPÓ, MALAMUT, AKITA,
BULLDOG, BOXER, MASZTIFF, KOMONDOR, LEONBERGI, PAPILLON,
FÁRAÓKUTYA, USZKÁR, ROTTWEILER
A rejtvényre adott megfejtéseiket minden hónap 28-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében, a „Csodatévő” szerkesztőinél, a „Csodatévő fillérek” perselybe vagy
Interneten.
Előző rejtvényünkre HÁROM helyes megfejtés is érkezett:

Márki Istvánné, Szporny Réka, Vassné Berta Ágnes
A februári rejtvényünk helyes megfejtése:

"Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok!"

CSODATÉVŐ
A röszkei egyházközség havonta megjelenő lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Ocskó Sebastian, Tóth Zoltán
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert
Lektorálta: Liszkai Tamás
20 plébániai kormányzó
E-mail: csodatevo@citromail.hu



