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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

 
Szent Ágoston imája a Szentlélekhez 

 

Ó isteni Szeretet! Szent közössége a mindenható Atyának 
és boldog Fiúnak; mindenható vigasztaló Lélek, szomorúak 
kegyes vigasztalója, szállj az én lelkem hajlékába hatalmas 
erıddel, ragyogó világosságod fényével vidítsd fel elhanyagolt 
belsımnek homályos zugait, ó kegyes vendég, és tedd 
termékennyé harmatod bıségével a hosszú szárazságtól kiaszott 
bensımet. Sebesítsd meg szereteted nyilával lelkemnek belsejét, 
gyújtsd lángra üdvösséges tüzeddel megdermedt szívemet, 
ragyogd be a szent buzgalom tüzével, és áraszd el testemnek, 
lelkemnek minden rejtekét. Adj innom gyönyörőséged patakjából, 
hogy elmenjen kedvem a világ mérgezett édességeinek ízétıl. 
Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem.  

Hiszem, hogy akiben te lakozol, veled lakozik abban az 
Atya és a Fiú is. Boldog, aki megérdemli, hogy te vendég légy, 
mert általad az Atya és a Fiú is lakást készítenek nála.  

Jöjj , immár jöjj , kesergı léleknek kegyes vigasztalója, jó 
sorsban és megpróbáltatásokban segítıje. Jöjj , bőnök lemosója, 
sebek gyógyítója! Jöjj , törékenyek erıssége, ingadozók 
fölemelıje; jöjj , alázatosak tanítója, kevélyek megrontója. Jöjj , 
árváknak kegyes atyja, özvegyek édes gyámola. Jöjj  szegények 
reménysége, megfogyatkozottak lábraállítója. Jöjj , hajózók 
csillaga, hajótöröttek kikötıje. Jöjj , minden élıknek kiváltképpen 
való ékessége, haldoklók egyetlen üdvössége. Jöjj, Szentlélek, 
jöjj , könyörülj rajtam, tégy a magadévá, szállj belém kegyesen, 
hogy irgalmadnak sokasága szerint, csekélységemet a te 
nagyságod, gyarlóságomat pedig a te erıd pótolja, Jézus Krisztus, 
az én üdvözítım által, aki veled és az Atyával él és uralkodik 

mindörökkön örökké. Ámen 
 

I. évf. 7. szám   2004. Június 
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1. Kedd Somogyi, Horváth, Maginyecz, Babarczi 
család meghalt tagjaiért 

Szent Paulina 

2. Szerda   Szent Marcellinusz pp 
3. Csütörtök  Lwanga Szent Károly  
4. Péntek Társulatért  
5. Szombat  Szent Bonifác 
6. Vasárnap 9h: + Varga János 

este:+ Nagy Szilveszter, + Szőcs Etelka lü. 
Szentháromság 

vasárnapja 
7. Hétfı  Szent Róbert 
8. Kedd +Ördögh Ferencné Szabó Julianna 1. évf. Szent Medárd 
9. Szerda   Szent Efrém 

 10. Csütörtök + Varga József 7. évforduló Szent Margit 
11. Péntek + Börcsök Antalné Dobó Ilona 1. évf. Szent Barnabás apostol 
12. Szombat +Szekeres István 11. évforduló  
13. Vasárnap 9h: + Ábrahám Antal  

este: Háziasszonyokért 
Páduai Szent Antal 

Úrnapja 
14. Hétfı +Szécsi Antal és + Takács Ilona lü.  Szent Vazul 
15. Kedd  Szent Jolán 
16. Szerda   Szent Jusztina 
17. Csütörtök  Szent Adolf 
18. Péntek  Jézus szívének ünnepe 
19. Szombat + Németh Imre és + Fülöp Piroska lü. Szőz Mária Szeplıtelen 

Szíve 
20. Vasárnap 9h: +Tóth István és + szülık, testvérek 

este: + Szélpál Imre, + Tandari Veronika és 
+ gyermekeik: Imre, Veronika Pál, Árpád 

Szent Raffael 

21. Hétfı  Gonzága Szent Alajos 
22. Kedd  Mórus Szent Tamás 
23. Szerda    
24. Csütörtök  Keresztelı Szent János 

születése 
25. Péntek  Szent Vilmos 
26. Szombat  Alexandriai Szt Ciril 
27. Vasárnap 9h: + Csáki Lacika, + Hódi Szilveszter és a 

Hódi család meghalt tagjaiért 
este: + Márki Vince és + Kispéter Piroska 

Szent László király 

28. Hétfı  Szent Laura 
29. Kedd + Paplogó Péter 12. évforduló Szent Péter és Szent Pál 

apostolok ünnepe 
30. Szerda  A római egyház elsı 

vértanúi 

 

Miseszándékok 
Június (az esti szentmisék idıpontja 19 h) 

Szentek és 
ünnepek 
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A szavad 
 

Esı. Ki számolja a csöppeket? Főrészelés. Ki számolja a forgácsokat? – A 

gyöngyöket számolják. Megmérik az aranyat. 

Mit tesznek szavaiddal és mit teszel a szavakkal te, melyek szádból hangzanak fel? 

A szavaid. 

Egyetlen csöppben égboltnyi felhı íze. Egy forgácsban a tölgy ereje, másikban a 

fenyı illata. Mi van a szavaidban? 

 Te. 

Minden szavad te vagy. a szíved, a lelked, az érzéseid, a tested egészsége, a 

gondolataid. Minden szavadban. – Vagy üresek? (Akkor üres vagy magad is.) 

Ó szavak, hírközlık rólam. Futárok a másikhoz belılem. Ó szavak, bennük 

közölhetem magam. 

Szavaim, mi több bennetek, a hang vagy a gondolat? Szavaim, mit visztek belılem? 

Azt, ami és aki vagyok? Szavaim teljesen el ne áruljatok! 

Szeresd és csodáld a szavaidat. Minden szó öröm. Öröm, ha képes vagy szavaidban 

megszületni, magad megmutatni. 

Kár minden szóért, mely csupán a lármát növeli, mely a szavak szeméttengerét 

hulladékkal telíti. 

 A szavaid. Te vagy. 

 Örülj, hogy szólhatsz. 

 Szólj, hogy örülhess. 

 

A mosolyod 
 

Belsı fény az arcodon és ások arcán. A mosoly a lélek derője. Mosolyban szép az 

arc. Az arc legszebb dísze a mosoly. 

A mosolyban a lélek bizalma néz a világra. Szebb a világ, ha mosolyogva nézed. 

Mosollyal az arcodon másként látod az embereket. Igazabb és jobbik énjük jelenik meg 

elıtted. 

Mosolygó arcot kinek van ereje megütni? A mosolyt senkinek nincs bátorsága 

összetörni. Mosolyra mosoly a válasz. Majdnem mindig. A mosolyban a szeretet 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor 
Lektorálta: Kartal József plébános 

bujkál. A kezed nyújtani nem mindig mered, de mosollyal bárkihez közeledni mersz. 

Ha mosolygó ember köszön rád, szíved felderül és mondod, jöjj közelebb! 

Parkosítjuk a városokat, utcákat. Miért nem kiáltjuk: mosolyogjatok emberek! A 

város utcái lennének emberibbek. Virág és mosoly. Az utcán. És mindenütt. 

Mosolyogjatok egymásra, emberek! A mosoly az öröm fénye. Napfénynél melegebb. 

Mosolyogj. Mosolyod belsıdbıl fakad és elsınek téged ragyog be. Kívül, belül. 

Azután másokat. Osszad mosolyod. Nem fogy el. Olyan, mint a láng, csak nem tüzet 

gyújt, hanem újabb mosolyokat az arcokon és szívekben örömet. 

 

(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Egyházközségi hírek: 
 
֠ A temetıútra adott eddigi adományokat hálásan köszönjük, és 

kérjük a további támogatást is. Isten fizesse meg! 
 
֠ Elsıáldozóink június 6-án (vasárnap) Kalocsára zarándokolnak egy 

kis kirándulás keretében. Autóbuszuk a templom elıl indul, reggel 
½ 7- kor. 

 
֠ TEMPLOMUNK BÚCSÚJA június 13-án (vasárnap) lesz. Ekkor 

ünnepeljük harangjaink megszólalásának 75. évfordulóját. 
֠ Páduai Szent Antalra (templomunk és községünk védıszentjére) 

emlékezve ünnepi különszámmal jelenik meg a Csodatévı, egyház-
községünk havilapja. 

 


