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MIÉRT MONDTAD, URAM, HOGY SZERESSEK?

Aki kész magát másokért felajánlani, az üdvözül. Felebarátját hajlékába
befogadva Istent fogadja be és megszabadul önmaga terhétıl. Mert önmagunk
leghalálosabb ellenségei mi vagyunk. Emberileg csak szenvedést okozunk magunknak és
természetfeletti síkon az Isten felé vezetı utat zárjuk le magunk elıtt.
Vannak, akik felbuzdulva dolgoznak önmaguk csiszolásán, finomításán.
Szorgalmasan vizsgálják, ellenırzik magukat, egész idejüket a „hibák elleni
küzdelemnek” szentelik, de soha nem gyızik le igazán önmagukat, és nem jutnak
tovább néhány csenevész egyéni „kis-erény” üvegházi ápolásánál. Eltévelyednek. De
akadnak még nevelık is, akik buzdítják ıket ezen az úton, s nem veszik észre, hogy
miközben azt magyarázgatják, hogy mifajta hibákat kell meg kigyomlálniuk s milyen
erényeket plántálniuk, egészen önmaguk és csak önmaguk szemléletére idızítik be, s
ezzel örökös egyhelyben tipródásra kárhoztatják ıket.
Az ellentétes módszer ajánlatosabb. Ha önmaguk vizsgálatába menekülnek, ezt az
energiát arra kell felhasználni, hogy meglássák végre nem azt, ami rossz, hanem azt, ami
jó, vagyis ami erejüket, gazdagságukat jelenti. Jobban kell megismerni
életkörülményeiket, s azt a miliıt, környezetet, amelyben forognak, mozognak; arra kell
ıket elsegíteni, hogy itt legyenek majd magabiztosabbak, öntudatosabbak - s mások
szolgálatára is gondoljanak.
Mert mindenki képes adni, s köteles is adni; közremőködni azzal a talentummal minden képességgel! - amellyel rendelkezik. És ha tíz talentumunk van, mind a tízet fel
kell használni! Ezért: Csak adva lehet igazán kapni is…
Aki pedig egyszer megkezdte ezt az adakozó munkát, az mihamar meglátja - ha
ıszinte! - hogy számára nincs már többé visszaút!… Ha pedig fél a felismeréstıl, akkor
bátorítani kell ıt, megmutatván elıtte, megértetvén véle azt, hogy csak úgy valósul meg
igazán a maga teljes virágzásában az élete, csak úgy ismeri meg majd igazán Isten tiszta
és boldog ÖRÖMÉT, ha önmagát mások szolgálatának szenteli.
*
„Hosszú idı múlva megjött a szolgák ura és számadást tartott velük. Jött, aki öt
talentumot kapott, és felmutatta a másik öt talentumot. Uram, öt talentumot adtál, nézd,
másik ötöt nyertem rajta. Jól van, te hőséges szolga!- mondta neki ura, mivel kevésben hő
voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe…” (Mt, 25, 19-21)
„Arról ismertük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta értünk. Tehát nekünk is
oda kell adnunk életünket testvéreinkért. Aki birtokolja a világ javait, és látja, hogy
testvére szükséget szenved, de mégis elzárja tıle szívét: Hogyan él abban Isten szeretete?
Gyermekeim, ne szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!” (I. Jn, 3, 16-19)
*
Miért mondtad, Uram, hogy szeressem minden embertestvéremet?
Megpróbáltam - s íme megrettenve hozzád menekülök…
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Olyan békés nyugalomban éltem eddig, Uram; szépen berendezkedtem, napomat jól
beosztottam.
Lakásomat bebútoroztam, és végre jól éreztem magam.
Egyedül éltem csendben, megbékélten.
Esıtıl, széltıl, sártól megkímélten,
Zártkapus tornyomban tisztán megmaradtam volna.
De megtaláltad Uram, erısségem falán, a parányi rést,
S arra kényszerítettél, hogy megnyissam a kaput.
Az emberek kiáltó szava felébresztett, mint a nyílt arcba vágódó jéghideg esı
sugára,
Mint hirtelen szélroham úgy ingatott meg a barátság,
Mint a szökve besurranó napsugár, úgy kapta meg
figyelmemet a te kegyelmed,
S elıvigyázatlanul nyitva hagytam az ajtót.
Így vesztem el Uram.
Mert kívül már lestek rám az emberek.
Nem tudtam, hogy ilyen közel vannak hozzám, ebben az utcában, ebben a házban,
irodában; szomszéd, munkatárs vagy jóbarát…
S amint az ajtót megnyitottam, megláttam ıket, amint reám vártak, felajánlott
kézzel, rám szegezett tekintettel, feszült várakozással, szinte könyörögve, mint a
templomi lépcsık rongyos koldusai…
Az elsı sorban állók betértek hozzám, Uram.
Akadt meg számukra hely a szívemben.
Befogadtam ıket, készen arra, hogy gondozzam,
dédelgessem, fésülgessem kedves báránykáim, kicsiny, kedves nyájam…
S Te meg lettél volna elégedve, Uram, mivel udvariasan, tisztán,
megtiszteltetéssel kaptál szolgálatot…
Mindeddig minden mértékkel és okosan történt…
De az utánuk jövıket, Uram, a többieket nem láttam, mert mindeddig
szerényen meghúzódva, eltakartan várakoztak.
İk sokkal többen voltak, nyomorultabbak is, és
minden figyelmeztetés nélkül rohantak meg.
Tömörebbé kellett nyomni sorainkat, mert helyet kellett szorítani mindenkinek.
Majd jöttek, egymást követı hullámokban, egyik a másik nyomában, szorongva
és lökdösve az elıl haladókat.
Minden irányból jöttek, az egész városból, az egész országból, az egész
világról; megszámlálhatatlanul és kifogyhatatlanul.
Nem egyenként, elszórtan, hanem csoportosan, hatalmas láncfüzérekben
egymáshoz kötve, forrasztva, keverve, mint az emberiség apró szertehulló morzsái.
Nem is jöttek már egyedül, hanem súlyos terhek alatt roskadozva; az
igazságtalanság, a győlölet, a bosszúálló harag, a szenvedés és a bőn terhei alatt
görnyedezve.
Az egész Világot vonszolták maguk mögött minden megrozsdásodott, elavult,
megcsorbult roncsaival, vagy elhamarkodott, rosszul kiagyalt, balul alkalmazott
újításaival.
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Fájdalmat szülnek bennem, Uram; a terhemre vannak és alkalmatlankodnak,
zavarnak mindenben.
Mértéktelen éhség gyötri ıket, s engem marcangolnak, szednek szét.
Mit sem vagyok képes tenni ellenük; minél többen jönnek hozzám, annál
szélesebbre tárják a kaput, annál többen tülekednek a küszöbön…
Óh, Uram, a sarkáig tárva áll már az én kapum!
Nem bírom már tovább… Ez már igazán sok. S az életem nem élet többé!…
S az állásom,
A családom,
A nyugalmam,
A szabadságom?
És jómagam?…
Mindent, mindent elveszítettem már, Uram.
Nem vagyok többé a magam ura.
S nincs többé számomra hely a saját portámon…
*
Ne félj semmitıl - szól az Isten – MINDENT elnyertél már,
Mert miközben az emberek betértek hozzád,
Én, a te Atyád,
Én, a te Istened,
A soraik között besurrantam magam is.

(Szerkesztette: Ábrahám Judit)

(Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl)

Anyák napja alkalmából
ezúton is
szeretettel köszöntjük
az édesanyákat
és a nagymamákat.
szerkesztôség
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Egyházközségi hírek:
Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a
következı 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
A Páduai Szent Antal Bibliaiskola következı imaórájára

május 20-án, csütörtökön kb. 18.30 órai kezdettel kerül sor a
sekrestyében (a szentmisét követıen).

A családcsoport soron következı összejövetelét május 29én, szombaton tartja 15 órai kezdettel. Jó idı esetén a sziksósi
nyaralóban, egyébként a plébánia hittantermében.
A családcsoport elérhetısége: 06-20 498-95-38
E-mail: csaladcsoport@gmail.com
Május

a katolikus hagyomány szerint

a

Szőzanyának

szentelt hónap, ezért az esti szentmisék után közösen a Loretói
litániát imádkozzuk.
Idén május 16-án, a vasárnap 9 órakor kezdıdı szentmise
kertében tartjuk egyházközségünkben az elsıáldozást.
Ezzel kapcsolatban ezúton is értesítjük az elsıáldozásra
készülı fiatalok szüleit, hogy május 11-én, kedden délután 4
órakor

szülıi

értekezletet

tartunk

számukra

a

plébánia

hittantermében.
Az elsıáldozás elıtti gyóntatás és a szertartáspróba
idıpontja: május 15., szombat, 15 óra.
Röszke belterületén a házak szentelését folyamatosan
végezzük.
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Börcsök Eszter rovata

Elgondolkodtató!!!

A család kutyája
Ha képes vagy rá, hogy a napodat kávé és más izgatószerek
nélkül kezdd;
Ha vidám tudsz lenni, fittyet hányva fájdalmaidra;
Ha meg tudod tenni, hogy nem panaszkodsz, s nem untatsz
másokat a problémáiddal;
Ha nap, mint nap meg tudod enni ugyanazt az ételt, s még
hálás is vagy érte;
Ha meg tudod érteni, hogy szeretteidnek sokszor nincs
idejük rád;
Ha képes vagy felülemelkedni azon, hogy az emberek néha
rajtad töltik ki haragjukat amiatt, hogy valami nem sikerült nekik;
Ha harag nélkül viseled, hogy kritizálnak és hibáztatnak
téged;
Ha képes vagy elfogadni a világot annak összes hazugságával
és álnokságával együtt;
Ha a feszültséget képes vagy gyógyszer nélkül levezetni;
Ha el tudsz lazulni alkohol nélkül is;
Ha altató nélkül is tudsz aludni...

Ha minderre képes vagy, akkor...
...alighanem te vagy a család kutyája.
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Múltidézés egy rejtélyes
levelesládából
A müncheni Mária szobor
1637. december 12-én, München fıterén nagy ünnepségek között
állítatta fel Miksa bajor fejedelem a Boldogságos Szent Szőznek szobrát és
ugyanakkor országát Mária oltalmába ajánlotta. A szobor oszlopát kikezdte az
idı, úgyhogy másik márványoszloppal kellett azt kicserélni és 1855. augusztus 28án nagy ünnepségek között újra felavatták ezt az ısi emléket. Az ünneplık között
jó hátul ott volt egy fiatal szerelmes pár is: Brantl Ferenc asztalossegéd és
választottja Giehrl Mária. Szent áhítattal nézték végig az ünnepséget és aztán
hazamentek. Néhány évre rá a kettıbıl egy pár lett és Brantl átvette apósának
asztalosmőhelyét is.
Nagy szorgalommal dolgozott a fiatal mesterember és az Isten meg is
áldotta a munkáját. Két gyermekük született. Az egyik fiú, a másik leány, akikben
nagy örömüket találták.
Brantl értett valamit a faszobrászathoz is és szabad idejében csak úgy a
maga mulattatására megpróbálta kifaragni annak a Szent Szőz szobornak a mását,
amely ott állt München fıterén, és amelynek újra felavatásánál mennyasszonyával
ott volt. A szobrokat nem adta el, hanem ismerıseinek ajándékozta. Az egyik
olyan szépen sikerült, hogy feleségének ajándékozta. Mária asszony elvitte a
templomba, megáldatta és aztán odatette a lakószoba fıhelyére, a feszület alá.
*
A Brantl házaspárt meglátogatta, a jó Isten, sújtó keze. Egyetlen fiuk, aki
tekintélyes kereskedı lett és hatalmas vagyont szerzett magának, 35 éves korában
hirtelen meghalt. A következı évben, gyermekágyban meghalt a lányuk is. A két
öreg egyedül maradt. A fiuk hatalmas vagyona rájuk szállt örökségképpen, de az
öreg Brantl, bár nehezére esett már a munka, mégiscsak dolgozott tovább.
Azt mondogatta a feleségének:
— Nincs lelkem, hogy abból a pénzbıl éljek, amit a fiam hagyott rám.
Inkább nyomorgunk, de abból a vagyonból el nem veszünk semmit, hanem valami
jó célra fordítjuk.
A csapásnak és keserőségnek napjai még jobban a jó Istenhez fordították a
két öregnek amúgyis vallásos szívét. Szokásukká vált, hogy minden este munka
után ellátogattak ahhoz a Mária-szoborhoz, amelytıl ifjú életük és házas
szövetségük kiindult. Megálltak ott, az öreg levette kalapját és imádkoztak.
Brantl szomorúan konstatálta, hogy jóformán csak ık maguk azok, akik
áhítattal állnak meg az ısi Mária szobor elıtt. A többi ember elsétált, vagy elrohant
mellette, már ahogy az útja vitte, de föl sem nézett a szoborra, kalapot nem emelt,
annál kevésbé imádkozott elıtte.
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Egy este aztán, amikor hazaértek és a szomszédokkal beszélgetve
elmondták az embereknek e vallástalan közömbösségét, meg is jegyezte az öreg
Brantl:
— Meglátjátok, ennek a dolognak nem jó vége lesz. Bajorország fıvárosa
München, Münchennek fıhelye az a tér, a térnek pedig fıpontja az, ahol Szőz
Máriának, Bajorország patrónájának a szobra áll. Ha München és Bajorország
elfeledkezik patrónájáról, majd a patróna is megfeledkezik róla és nehéz napok
súlyosodnak a bajorokra.
A szomszédok meghallgatták az öreget, nem szóltak semmit és
megmosolyogták. Maguk között megjegyezték aztán, amikor elment:
— Az öreg Brantl már egészen gyerekessé válik.
*
1912-ben az egyik februári estén megint ott voltak a Mária- szobornál.
Amikor a két öreg hazatotyogott, Brantlné gyengének érezte már magát. Másnap
nem is tudott felkelni. Brantl szeretı aggodalommal tett-vett körülötte. Estefelé,
amikor hosszú évek óta elıször nem mehettek el a müncheni Mária-szoborhoz
imádkozni, az öregasszony megszólalt:
— Hozd át Ferenc a lakószobából azt a Mária-szobrot, amelyet te faragtál.
Ha nem mehetünk az eredetihez, imádkozzunk itt.
Aztán imádkoztak. Olyan áhítattal, mint talán sohasem.
Az öregasszony hideg kezeivel megszorította a férje jobbját:
— Mondok neked, Ferenc, valamit. Úgy érzem, hogy én már többet nem
mehetek el ahhoz a mi kedves Mária-szobrunkhoz imádkozni. A szekrényemben
hátul van egy skatulya. Amikor még jobb napjaink voltak, abba spóroltam a
temetésemre. Elég pénz van abban egy díszes temetésre, de csak a felét költsd
majd rám. A másik felét told meg abból a pénzbıl, ami a fiunk örökségébıl még
megmaradt. Aztán vidd el a plébániára, hogy abból a pénzbıl készíttessenek egy
örökmécsest a Mária-oszlop elé. Ami meg a fiunk vagyonából még ezenfelül van,
add oda, hogy olajat vegyenek belıle. Ha már mi nem imádkozhatunk ott a Máriaszobor elıtt, legalább a mécsesnek a lángja jelezze Bajorország patrónájának
tiszteletét.
Az öreg Brantlné sejtelme valóra vált, mert másnap reggel csendesen
lehunyta szemeit és este egymagában ment az öreg Brantl a Mária-szobor elé
imádkozni. Egy hétre rá pedig fölszerelték már az örökmécsest és Brantl Ferenc
reszketı kezekkel gyújtotta meg elıször a lángot, hogy az ı imádkozó életpárja
helyett figyelmeztesse az embereket a Mária-szobor megbecsülésére.
*
Egyszerő, bonyodalom nélküli kis történet ez. De mutatja, hogy az egyszerő
szívekben milyen nagy szeretet és épületes tisztelet lakozik a Boldogságos Szent
Szőz iránt.
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Ima Szûz Máriához
(Búcsújárók könyvébôl)
„Szentséges Szőzanyám, hozzád folyamodunk.
Drága szent képednél a földre borulunk.
Mert bőnösök vagyunk, egek Nagyasszonya,
Hallgasd meg kérésünk, drága Szőz Mária.
Mária, Mária, messze földrıl jöttünk!
Arany oltárodra bús könnyeket öntünk, jaj,
mert itt megláttuk drága szent képedet,
Égi Anyánk, szent Szőz, hallgass meg bennünket.
Kedves vendégeid tehozzád eljöttek,
Sírva és zokogva téged köszöntenek,
Nincs más reménységünk egyedül Mária!
Ki a bőnösöket el nem hagyja soha.
A szomorú szívek, kik itt megenyhülnek,
Kik a Szőz Mária kegyhelyére eljöttek,
Mária, Mária, jaj csak el ne hagyj,
Utolsó órámban, kérlek, velem maradj.
Jertek ide árvák, szomorú özvegyek,
Mert nagyon jól tudom, hogy fáj a szívetek.
Kérjétek örömmel a szép Szőz Máriát,
Teljes Szentháromság fehér liliomát.
Hiszen azt mondotta az Úr Jézus Anyja:
Hogy az árvát bús özvegyet le nem hagyja.
Mária, Mária, kedves édesanyánk!
Arany oltárodról tekint le mireánk.
Tekint le mireánk e siralomvölgyben.
Hogy a bőnös lelkünk juthasson a mennybe.
Ez legyen énekem utolsó betője:
Dicsértessél szent Szőz, mennyország tüköre.
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Ünnepi kipróbált receptek
3Bit szelet
Hozzávalók (Tészta):







6 tojásfehérje
20 dkg cukor
fél sütıpor
15 dkg darált dió
2 dkg zsemlyemorzsa
3 dkg liszt

Elıször a tojás fehérjét a
cukorral jó keményre, utána sorba
belekeverni a hozzávalókat!
(Krém):





Elkészítés:
A diós lapra kenjük a sárga
krémet, erre (2 x 200 gr) vaníliás és egy
kis rumaromás tejbe áztatott kekszet, arra
a kakaós krémet, majd újból kekszet. A
tetejét csoki mázzal vonjuk be.

6 tojássárgája
20 dkg cukor
2 csomag vaníliás pudingpor
6 dl tej

Ezekbıl krémet fızünk. Ha
kihőlt 25 dkg margarint keverünk
bele. Kétfelé vesszük, felébe kakaót
keverünk.

Jó étvágyat!
Felhívás!
Azok a kedves olvasóink, akik olvassák receptjeinket és úgy gondolják,
hogy sajátjukat (kipróbáltjukat) szívesen megosztanák – újságunk hasábjain –
másokkal is, azok jelentkezését várjuk e-mailben, illetve személyesen.
Minden olyan receptet is várunk, amely Röszkére, illetve erre a
környékre (volt) jellemzı.
Segítségüket elıre is köszönjük!
Tisztelettel:
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III. PÁDUAI SZENT ANTAL
PLÉBÁNIAPROGRAM ÉS
EGYHÁZI KULTURÁLIS HÉT
- 2010. JÚNIUS 5-13.
2009-2010.:
A JÓ PÁSZTOR és a papi szolgálat éve
a Katolikus Egyházban
Dátum

Június 5.
(szombat)
10 óra

Június 6.
(vasárnap)
17 óra

Események

Helyszín

„FELRÁZÁS-NAP”
a
SZEGEDI
KATOLIKUS IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY és a
RÖSZKEI
PÁDUAI
SZENT
ANTAL
PLÉBÁNIA
IFJÚSÁGÉS
CSALÁDPASZTORÁCIÓS CSOPORTJÁNAK
szervezésében egész napos programokkal,
társasjátékokkal,
kézmőves
foglalkozási
lehetıségekkel
„SZOLGÁLAT ISTENNEK, SZOLGÁLAT
A VILÁGNAK – A PILLANAT TÜKRÉBEN”
plébánia,
c. fotópályázat eredményhirdetése, valamint
TURUCZ JÓZSEF fotómővész kiállításának plébániaudvar,
templom és
megnyitója
hittanterem
DÉLUTÁN
„SZOLGÁLAT
A
CSALÁDBAN ÉS AZ EGYHÁZBAN” –
beszélgetés KATONA ATTILÁVAL ÉS
ZÓLYOMI-KATONA THEODÓRÁVAL, a
csengelei Szent Imre Egyházközség lelkipásztori
munkatársaival
Filmklub: A TÁNCOSLÁBÚ TISZTELENDİ
– olasz film (1980); rendezte: Pasquale Festa
Campanile; fıszereplık: Adriano Celentano, Lilli
Carati, Renzo Montagnani

„PÁNRÖSZKEI

PIKNIK”

– röszkei
gyerekek, fiatalok, felnıttek mősora, majd
tőzgyújtás, szabadtéri szentmise, halsütés, táncház
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Június 7.
(hétfı)
17 óra

PUNK MÁRIA: Brummogóra cammogóra
c. gyermekvers-kötetének bemutatója sok-sok
énekkel és játékkal

templom

Június 8.
(kedd)
18 óra

Ünnepi szentmise a szegedi szeminárium
papnövendékeivel és „SZENT ANTAL
KENYERE” szertartás
- a szentmisét bemutatja és szentbeszédet
mond: DR. KOVÁCS JÓZSEF, a szegedi SZENT
GELLÉRT SZEMINÁRIUM rektora
a RÖSZKEI PÁDUAI SZENT ANTAL
PLÉBÁNIA KARITÁSZ CSOPORTJÁNAK
szervezésében

templom

Június 9.
(szerda)
18 óra

Június 13.
(vasárnap)
9 óra

„AZ ATYA és a TUPA UGYANAZ PAPNAK
LENNI
AZ
INDIÁNOK
Röszkei
KÖZÖTT”
Polgármesteri
Hivatal
– P. ROSTÁS SÁNDOR SVD nyugalmazott
plébános, verbita szerzetes elıadása dél-amerikai Konferenciaterme
lelkipásztori élményeirıl
BÚCSÚI SZENTMISE és ÚRNAPI KÖRMENET
- benne - a Páduai Szent Antal emlékérem
átadása az Egyházközség érdekében végzett
munkáért, valamint hittanos emléklapok és jutalmak
kiosztása

templom

„KÖNYVBEMUTATÓ”:

Páduai Szent Antal a
Jó Pásztorról mondott prédikációjának bemutatója.
A mősorváltozás jogát fenntartjuk!

A rendezvényeinkre a belépés díjtalan!
KIEMELT PARTNEREINK:
Röszke Község Önkormányzata,
Petıfi Sándor Mővelıdési Ház,
Röszkei Teleház
MÉDIAPARTNERÜNK:
Homokhát TV
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Kalendárium
Május 30.

SZENT III. FERDINÁND király

León, 1198. +Sevilla, 1252. május 30.
III. Ferdinánd, León és Kasztília királya az egyetlen a hispániai uralkodók
közül, akit a szentek sorában tisztelünk, mint a mélyen vallásos, bölcs és hıs
lovagkirály eszményképét. Spanyolország és egész Európa történetére hatással volt
életmőve: a reconquista, az Ibériai- félsziget visszafoglalása az araboktól 500 évi
hódoltság után.
711-ben Afrika felıl az arabok megtámadták a nyugati gótokat, Xeres de la
Fronteránál döntı gyızelmet arattak, és néhány év alatt egészen a Pireneusokig
nyomultak elıre. 755-ben Córdobában a nagy arab világbirodalomtól független
kalifátus alakult, s az iszlám fennhatósága alatt virágzó gazdasági és kulturális élet
bontakozott ki. Igaz, a hódítók már 732-ben Poitiers-nél vereséget szenvedtek
Martell Károlytól, de ez csak a további, észak felé történı terjeszkedésüket állította
meg.
Az egymás után alakuló keresztény királyságok: Aragónia, Barcelona,
Navarra, Kasztília és León lassan visszahódítottak bizonyos területeket, de egymás
közti versengésük megakadályozta az átfogó és sikeres fellépést. 1010-ben azonban
a kalifátus felbomlott, s Murcia, Badajoz, Granada, Zaragóza, Valencia, Sevilla és
Toledo mind önálló arab emírség lett; ezek már nem tudtak együttesen fellépni
Ferdinánddal szemben.
Ferdinánd 1198-ban született IX. Alfonz leóni király és kasztíliai Berengária
házasságából. Ez a házasság alapozta meg León és Kasztília királyságának
egyesülését, ami a reconquista alapja lett. 1217-ben ugyanis váratlanul meghalt
Kasztília királya, I. Henrik, s az országot nıvérére, Berengáriára hagyta. İ pedig
kiváló diplomáciai érzékkel a valladolidi nemesi győléssel elfogadtatta, hogy a trónt
átadja a fiának, Ferdinándnak.
Az ifjú király két évvel késıbb feleségül vette Sváb Fülöp leányát, Beatrixet,
s ezzel biztosította a Hohenstauf uralkodóház támogatását vállalkozásaihoz.
Ugyanebben az évben felvette a keresztet, azaz keresztes lovag lett Burgosban, de
nem a Szentföldre indult, hanem megkezdte a félsziget felszabadításának
elıkészületeit. Miután nyugalmat teremtett Kasztíliában, a püspökök és a pápa, III.
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Honorius (1216–1227) támogatásával sereget szervezett, és elindította hadjáratait az
arabok ellen. Igazi sikerei akkor kezdıdtek, amikor némi bonyodalmak után 1230ban elfoglalhatta León trónját is. A bonyodalmak abból adódtak, hogy atyja a trónt
végrendeletileg Ferdinánd két leánytestvérére hagyta. 15 évi házasság után meghalt
Beatrix. Egy év múlva, 1235-ben Ferdinánd újra nısült, ezúttal a francia királyi
családból, s elvette Ponthieu-i Máriát. A két házasságból 13 gyermek született.
Hadjáratai során elfoglalta Baézát, Jaént, Martost, 1236-ban Córdobát, 1244ben Murciát, 1248-ban Sevillát. A visszahódított városokban sorra helyreállította a
püspökségeket és újjászervezte az egyházmegyéket. A pápák azáltal is támogatták,
hogy a templomépítésre szánt jövedelmek egyharmadát, a pápai tizedszedık által
győjtött összegeket teljes egészében rendelkezésére bocsátották, s katonáiknak
ugyanazokat a búcsúkat engedélyezték, mint a Szentföldért küzdı kereszteseknek.
Ferdinándnak egyébként az volt a terve, hogy Hispánia felszabadítása után ÉszakAfrika felıl indul a Szentföldön küzdık segítségére.
Ferdinándot mint hadvezért nagyra becsülték, mint királyt szerették. Az
arabokkal és az eretnekekkel szemben kérlelhetetlen, de a zsidókkal szemben
emberséges volt. Új törvénykönyvet adott Kasztíliának, s ezzel megalapozta késıbbi
nagyságát. Felvirágoztatta Valencia, Salamanca és Valladolid egyetemét; Leónban,
Burgosban és Toledóban székesegyházat építtetett, visszaszerezte az arabok által
elrabolt compostellai harangokat. Minden erejével támogatta a koldulórendek -- a
domonkosok, ferencesek és trinitáriusok -- megtelepedését. Ugyanakkor ez a gyıztes
hadvezér és bölcs államférfi megindítóan jámbor és vallásos ember volt: nagyon
tisztelte a Szőzanyát, minden gyızelmét az Úr Krisztusnak köszönte, és nem riadt
vissza a nyilvános vezekléstıl sem.
Gibraltár visszavétele után már megkezdte az afrikai átkelés elıkészületeit,
amikor halálos beteg lett. Sevillába vitték, ahol ezekkel a szavakkal adta vissza
lelkét és országát Istennek: „Uram, mezítelenül jöttem a világra, és így adom vissza
testemet a földnek. Fogadd be lelkemet szolgáid seregébe!”
Sírfeliratát kasztíliai, latin, arab és héber nyelven vésték fel sírjára.
Valamennyi kortársa tisztelettel hajolt meg keresztény erényei: feddhetetlensége,
tisztasága, hısiessége, nagylelkősége és szelíd jósága elıtt, melyek mind Isten
dicsıségét, a kereszténység gyızelmét és alattvalói javát szolgálták.
Tisztelete a 17. századig csak Sevillára korlátozódott. A sírjánál történt
csodák, épen megtalált teste hatására 1655-ben tiszteletét a Szentszék megerısítette.
(Összeállította: Kiss Gábor)
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Az ELSİÁLDOZÁSRA felkészült fiatalok:
Elsıáldozás
(2010. május 16.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Barna
Barna Enikô
Barna Mónika
Császár Norbert
Csikós János Dominik
Huttora Izabella
Katona Olívia
Márki Sára
Szabó Nóra Ágnes
Szász Noémi
Szécsi Krisztina
Tanács Dávid
Vas Balázs
Vas Gergô

Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret,
megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak,
ezekkel a szavakkal:
„Vegyétek és egyétek, ez az én testem!”
(Máté 26:26)
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Páduai Szent Antal Plébánia karitász csoportjának hírei:
Visky András

Esti ima
„Andrisnak”

Kit szólongat, mikor már elpihent a
ház?
Teremtım, jó Atyám, nekem is van
fiam!
Tekints reá, ne szőnj meg ıt tanítani,
Mert tıled vagyunk mi mindannyian…
Így szól, s alig moccannak meg az
ajkai.
Az asztalon hullámzik a damaszt,
Amíg a ház fölé
Egy csillagot ragaszt
Egy óriási kéz.
Hallgasd meg ıt, Atyám! - mondom
hamar.
Anyámat nézi minden égi bolygó:
Ott áll elıttünk egy szép napraforgó.

Lehajtja szép fejét anyám,
Mint egy magányos, fáradt
napraforgó.
A csönd elindul, nagy öreg madár,
És vele tart egy állig gombolkozott
angyal:
Kabátja tintakék, a gombja óarany,
És mint a postás, házról házra jár.
Alighogy int, kihunynak mind a
villanyok,
És minden óra csendesebben üt,
A tornyokban és itt lent, mindenütt.
Ott áll anyám, az asztalhoz közel,
Elıtte roppant könyv dereng, akárha
víztükör,
S azt mondja hallhatóan: Jövel,
jövel…
Ugyan kivel beszél?

Isten éltesse az Édesanyákat!
A Katolikus Karitász és az Egyházmegyei Karitász szervezetek
„2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni
küzdelem Európai Éve” alkalmából rajzpályázatot hirdetnek.
A pályázat témája:

„Szegények mindig lesznek veletek” (Jn 12,8),
avagy hogyan jelenik meg a szegénység a Te életedben?
Hogyan segítesz Te?
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Elfogadott méretek és technikák:
Szabadkézi rajz: A4 méretben tetszıleges technikával.
Korcsoportok:
A: 6-9 éves korig.
B: 10-14 éves korig.
Egy pályázó maximum 3 mővel versenyezhet.
Az elıminısítésen korcsoportonként a 3-3 legjobb helyezést elért pályamő
kerül országos zsőrizésre.
Az országos eredményhirdetésre 2010. szeptember 24-én,
„Társadalom peremén” címő szakmai konferencia programjában kerül sor.

a

Díjazás:
Országos díj mindkét korcsoportban:

• Családos üdülési lehetıség egy hétvégére a Stella üdülıben
(Mátraszentimre).
• A 2-5. helyezettek értékes ajándéktárgyakat nyernek.
• A nem helyezett pályamővek beküldıi között pólókat, játékokat és
kisebb ajándékokat sorsolunk ki.
További információ:
06-1/ 372-0910, vagy
a röszkei Karitász csoportnál lehet érdeklıdni.

Beküldési határidı:

2010. június 15.

1% segítség, 100% szeretet!
Kérjük, adója egy százalékával támogassa a helyi Karitász mőködését!
Adószám: 18462566-1-06

A karitász csoport elérhetısége:

Kucseráné Dr. Bende Zsuzsanna

06(20)400-5868

A Karitász-csoport koordinátora
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Viccek:

L

Egy házaspár vacsorára hívja az ismerıseiket és evés után a
háziasszony zongoradarabokat ad elı.
Hazafelé kérdezik a kisgyereket a szülık:
- Kisfiam, hogy tetszett a zongorázás?
A válasz:
- Nem volt rossz, csak a néni lábát néztem és túl nagy gázt adott
hozzá!

L
Vadász elviszi a feleségét, hogy megtanítsa vadászni. A férj mutatja, hogyan
kell lıni, és meglepetésére az asszony igen ügyes célzó. Útjára engedi feleségét,
de azt tanácsolja, ha valamit lı, fusson gyorsan a zsákmányhoz, nehogy egy
másik vadász elorozza elıle. Pár perc múlva a vadász lövést hall, a felesége
irányából, elindul felé, s mire odaér, már csak azt hallja, amint egy vadász
meghunyászkodik felesége elıtt:
- Jól van asszonyom, elismerem, ez a maga ıze, csak engedje meg, hogy
levegyem róla a nyergem!

L
A szőke nő kirándulása alatt szeretne igazi aligátorcipőt venni. Bemegy a
cipőboltba, de túl drágának találja, de az eladó nem akar üzletelni.
- Akkor fogok magamnak egy aligátort!- vágja rá a szöszi.
- Csak nyugodtan!- vágja rá az eladó.
Amikor az eladó hazafele tart a munkából, elhalad a terepjárójával egy folyó
mellett. Döbbenten veszi észre, hogy ott áll a szöszi a folyóban egy puskával a
kezében. Arra megy egy nagy aligátor, a szőke lelövi és hátradobja. Már rengeteg
döglött aligátor van felsorakozva.
- Francba, ezen sincs cipő!

L
Csörög a telefon. A gázszerelıt kártyázni hívják a kollégái.
- Szívecském, muszáj sürgısen elmennem - fordul fiatal feleségéhez a
férfi, miután leteszi a kagylót.
- Olyan komoly az eset? Kérdezi az asszonyka.
- Igen. Három szerelı már ott van.

L
A tanító néni az iskolában kérdi a gyerekeket, milyen szokatlan
dolog történt velük. Pistike jelentkezik:
- Tanító néni, a nagybátyám a múlt héten beleesett a kútba.
- Jaj kisfiam, remélem már jobban van?
- Valószínû jobban, mert tegnap óta nem kiabál segítségért. . .
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Rejtvény!!!

Minden válasz "K" betővel
kezdıdik

1. - Földmővelı voltam - Isten nem fogadta el áldozatomat - Az elsı gyilkosként
ismernek
2. - Angyali ígéret után született gyerekként jöttem világra - Teveszır ruhát,
bırövet viseltem, eledelem sáska és vadméz volt - Bőnbánatot hirdettem és
kereszteltem
3. - Názárettıl nem messze fekvı falucska vagyok - Jézus elsı csodájának
Káin, Keresztelı Szent János,
színhelyéül szolgáltam - Itt változtatta
át Jézus a Kaifás,
vizet borrá
Kána, Kafarnaum,
Konkoly,
Szentvagyok
Klára, Szent
4. - A Genezáret-tó partján elterülı
város
- Itt lakott Péter anyósa - Jézus
Kristóf
innen hívta el a vámszedı Mátét apostolának

5. - Társaimmal hamis tanúkat kerestünk, hogy Jézust halálra adhassuk Istenkáromlás vádjával átadtam Jézust Pilátusnak - Én voltam Jézus idejében a
fıtanács vezetıje
6. - Jézus sokszor használt fel példabeszédeiben az utolsó ítélet bemutatásához A jók és a rosszak szétválasztásában a rosszakat jelképezem - Gaznövény vagyok,
amely kezdetben hasonlít a búzához, majd az aratáskor kitőnik értéktelen volta
7. - Szent Ferenc életeszményétıl lelkesítve a nıi kolostor alapítója lettem Rendkívüli szegénységben éltünk, és csak akkor szólaltunk meg, ha a szükség úgy
kívánta - XII. Piusz 1958-ban a televízió védıszentjének nevezett ki
8. - Nevem azt jelenti: Krisztus-hordozó - Vállamon a gyermek Jézussal
ábrázolnak - Az úton járókat segítem, mint védıszentjük

A rejtvényre adott megfejtéseiket minden hónap 28-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy
Interneten. A nyeremények átvehetık a sekrestyében.
Elızı rejtvényünkre sajnos helyes megfejtés nem érkezett:

Az áprilisi rejtvényünk helyes megfejtése:

"Boldog az az ember, aki hallgat rám, aki ajtómnál virraszt naponta."
CSODATÉVİ
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Ocskó Sebastian, Tóth Zoltán
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert
Lektorálta: Liszkai Tamás plébániai kormányzó
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E-mail: csodatevo@citromail.hu



