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Pio atya imája szentáldozás után 
 

Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy 
milyen könnyen elfordulok tıled. 

Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van 
erıdre, hogy annyiszor el ne essek. 

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled 
lankad buzgóságom. 

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom - 
nélküled sötétségben járok. 

Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat. 

Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek. 

Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és 
mindig veled akarok lenni. 

Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hőséges legyek 
hozzád. 

Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem, azt 
kívánom számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen. 

Maradj velem, Jézus, mert már késı van és a nap 
lenyugvóban: múlik az élet, közeledik a halál és szükséges 
megkettızni az erımet, hogy útközben el ne hagyjon. 

Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a 
keresztek, a szenvedések: mennyire szükségem van Rád a 
számkivetésnek ezen az éjszakáján. 

Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek 
éjszakájában szükségem van Rád. Add, hogy úgy 
felismerjelek, mint a tanítványok a kenyértöréskor: az 
eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart 
engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek. 

Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is 
veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, 
legalább a kegyelem, a szeretet által. 

Maradj velem Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert 
nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges 
jelenlétedet. 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Csütörtök  Szent Áron 
2. Péntek  Sarlós Boldogasszony 
3. Szombat Kéri Kálmánné, Kószó Rozália, 

Tanács Lajos 
Szent Tamás apostol 

4. Vasárnap 9h: Bata Tiborné, Nagy Ilona, Bata 
Csaba, Bata András, Tóth Julianna 
este: Pintér Miklós, Kiss Józsefné, 
Szakál Julianna 

Évközi 14. vasárnap 
Port. Szent Erzsébet 

5. Hétfı  Zacca Szent Antal 
6. Kedd   Goretti Szent Mária 
7. Szerda  Szent Jácint 
8. Csütörtök  Szent Kilián 
9. Péntek  Szent Ágoston 
10. Szombat Somogyi István Svéd Szent Erik 
11. Vasárnap 9h: Pintér Imre, Benák Hermina 

este: Id. Daka Imre, Ifj. Daka Imre, 
Haska Ilona 

Évközi 15. vasárnap 
Szent Benedek Európa 

védıszentje 
12. Hétfı  Gualberti Szent János 
13. Kedd Csúcs István és a család élı és meghalt 

tagjaiért 
Szent Henrik 

14. Szerda  Lellisi Szent Kamil 
15. Csütörtök  Szent Bonaventura 
16. Péntek Márki István  Kármel-hegyi Boldogasszony 
17. Szombat Bende Sándor Szent András és Benedek 

zoborhegyi remeték 
18. Vasárnap 9h: Ábrahám Antal, Ábrahám Imre 

este: Tóth Ferenc 
Évközi 16. vasárnap 

Szent Hedvig 
19. Hétfı  Ifj. Szent Makrina 
20. Kedd Kovács Andrásné Szent Apollinaris 
21. Szerda  Brindisi Szent Lırinc 
22. Csütörtök  Szent Mária Magdolna 
23. Péntek  Szent Brigitta 
24. Szombat  Árpádházi Szent Kinga 
25. Vasárnap 9h: Bakos József 

este: Szécsi János, Tanács Piroska 
Évközi 17. vasárnap 
Szent Jakab apostol 

26. Hétfı  Szent Joakim és Anna 
27. Kedd   Szent Szarbellius 
28. Szerda  Szent I.Ince pápa 
29. Csütörtök  Szent Márta 
30. Péntek  Aranyszavú Szent Péter 
31. Szombat Rózsafüzér Társulat élı és meghalt 

tagjaiért  
Loyolai Szent Ignác 

Miseszándékok 
Július (az esti szentmisék idıpontja 18h) 
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SEMMI VAGYOK, SEMMI 
 

Nem ismeri önmagát az ember. Bármennyire is vizsgálja a lelkiismeretét, nem 
látja meg igazi nagy nyomorúságát. Alázatosnak sem mondható az ember. Bármennyire is 
igyekszik önmagáról rossz véleményt alkotni, igazában sohasem tudja megdönteni teljesen 
az eleve elképzelt jó felfogást. Kezdetben, amikor az aktív keresztény végre kiszabadul 
önmaga zárt világából és másoknak szenteli az életét, sikerrel indul az akcióba. De nem 
tudja megállni azt, hogy arra ne gondoljon, hogy ebben a sikerben neki valóban 
oroszlánrésze van. Ám imígy hátráltatja Isten mővét. Csak akkor kezdheti meg 
istenigazában teljes aktivitását, ha megértettük, átláttuk, hogy önmagunk erejébıl semmit 
sem tehetünk. 

Szerencsére azonban, amikor az ember teljesen a háttérbe szorítja önmagát 
testvérei érdekében, akkor fogadja be Istent, és Istent fogadva örökli a Fényt is. Lassan 
vagy hirtelen, de eláraszt mindent, az aktív keresztényt éppen úgy, mint munkálkodásának 
minden ágazatát, minden rostját. Fájdalmas felismerés ez. Ezután igazán fölöslegessé válik 
azt ismételgetni, hogy semmik sem vagyunk, hogy egyedül Isten irányítja az 
aktivitásunkat, tıle származik minden eredményesség, a természetfeletti megvilágítás 
következtében ez az evidencia erejével látszik. Rá kell bírni az aktív keresztényt arra, hogy 
ne hunyja be a szemét, se el ne csüggedjen, mert különös kegyemet kapott az Úrtól, amely 
nélkül soha még csak meg sem sejthette volna Isten mérhetetlen nagyságát, s az ember 
parányi voltát. Bárcsak soha, soha el ne felejtené ezt a leckét!… 

 

* 

 

„Én vagyok a szılıtı, ti a szılıvesszık. Aki bennem marad és én ıbenne, az bı 
termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5) 

„Bizony, bizony mondom nektek: Aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja 
végbevinni, amiket én magam cselekszem, sıt nagyobbakat is fog tenni azoknál, mert én az 
Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya 
megdicsıüljön a Fiúban.” (Jn 14, 12-13) 

 

* 

 

Uram, Te akartad így: földre terítetten fekszem. Nincs bátorságom talpra állni, 
meg rádnézni sem merek. 

Semmi vagyok, semmi, most tudom csak igazán… 

 

Elrettentı a fényességed, Uram; szeretnék körébıl menekülni. 

Amióta lakomba fogadtalak, mindent elárasztott Fényed, 

Kíméletlen Világosságod ragyog mindennap, 

S látom, szemlélem, amit eddig soha meg nem láttam. 
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Látom bőneim erdejét, amelyet egyetlen fa takart el eddig, 

Látom a megszámlálhatatlan s a megfoghatatlan gyökereket, 

Látom, hogy minden fellázad bensımben, s ellentáll, mint az anyag legkisebb 
parcellája is feltartja a napot és az éjszaka árnyékát szüli. 

Látom, amint a gonosz bevehetetlennek hitt erısségemet támadja, 

S amit eddig megingathatatlannak hittem, ingadozik, már-már megdıl! 

Látom tehetetlenségemet is, bár eddig úgy tudtam, hogy érted briliáns tudok lenni. 

Látom, hogy minden össze-visszakuszált a bensımben és egyetlen gesztusom sem 
kristálytiszta már. 

Látom Végtelen Szereteteddel szemben minden gyarlóságom felmérhetetlen 
sötétségét. 

Képtelennek érzem magam arra, hogy akár egyetlenegy lelket is megfogjak 
szavaim üres zajával, kezeim szélmalommozgásaival. 

Látom a Lélek fúvását, ahol semmit sem végeztem, s a mag csírázó feslését, ahol 
nem vetettem. 

 

Semmi vagyok, semmi. S most már tudom: semmit sem teszek. 

De Te fényt gyújtasz továbbra is, Uram, és mindent megvilágítasz: 

Életemben, lelkemben a legkisebb zug sem maradhat árnyékban. 

Könyörtelen vagy, Uram, és kemény! 

Hiába forgok, fordulok: a Fényed mindenütt átölel. 

Mezítelenül állok elıtted, Uram, s megrettenve. 

 

Fennhangon hirdettem azelıtt, hogy bőnös vagyok és méltatlan. 

Így hittem, Uram, de nem tudtam igazán. 

Színed elıtt keresve kerestem néhány botlást, 

Mégis csak pár gyatra gyónásig jutottam el kínosan. 

Uram, most teljes valómmal borulok le elıtted. 

Én, a megtestesül bőn, kérek így bocsánatot. 

 

Köszönöm, Uram Fényességedet, amely nélkül ezt soha nem tudtam volna meg. 

De most már legyen elég, Uram. Esküszöm: megértettem! 

Nem vagyok én semmi, 

Mert Te vagy MINDEN… 
 

 (Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl) 
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Egyházközségi hírek: 

 

Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a 
következı telefonszámokon lehet elérni: 

06-30-359-1050, 273-260. 
Miserend: kedd-szombat: 18.00 
 vasárnap: 9.00 és 18.00 
A plébánia ügyfélfogadási rendje: 

Kedd, Csütörtök, Péntek: 900 – 1200 –ig. 
A plébánia weboldala: 

 www.plebaniahivatal.roszkenet.hu 
 

A hittan bizonyítványokat a nyári szünet minden vasárnapján 
átvehetıek lesznek a sekrestyében, a vasárnapi szentmisék után. 

 

Július 5. és 9., valamint július 21. és 28. között az irodai 
félfogadás szünetel, ill. ezeken a napokon vasárnap kivételével 
szentmisék sem lesznek a röszkei templomban. Sürgıs esetben 
kérjük, a plébánia mobiltelefonszámát hívják, lelkipásztori 
ügyekben pedig keressék a mórahalmi plébániát! 

Augusztus 1-jén, Szent Anna és Szent Joachim ünnepét 
követı vasárnap, a délelıtt 9 órakor kezdıdı szentmise keretében 
tartjuk az idısek miséjét. 

E szentmisében szolgáltatjuk ki a betegek szentségét is 
azoknak, akiknek az élete betegség vagy öregség miatt veszélybe 
került vagy egészségi állapotukban olyan romlás állt be, amivel 
tartósan kénytelenek együtt élni. A szentséget felvenni csak 
elızetes jelentkezés után lehet, ezért kérjük, jelezzék ezt 
számunkra személyesen irodai idıben, vagy telefonon, ill. 
iratkozzanak fel a sekrestyében. 

 

Az elsıáldozásról készült fényképek megtekinthetıek és 
megrendelhetıek a templomban. 
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lgondolkodtató!!!    
 

 

 

- Három koldus elhatározza, hogy koldusegyletet hoz létre, ami abból áll, 

hogy mindent, amit koldulásból szereznek, együtt élvezik majd. 

Elsı nap kimennek és a napi eredmény a következı: - Az elsı egy 

burgonyát kap, a második egy kis rizst, a harmadik pedig néhány csontot. Az est 

leszálltával elhatározzák, hogy csontos rizst fıznek burgonyával korábbi 

megállapodásuk alapján. Fölteszik a fazekat a vízzel forrni és mindenki készen áll 

a hozzájáruláshoz. Egy kissé távolabb esik a tőzhely attól a helytıl, ahol ık állnak, 

ezért mindenkinek oda kell vinnie a szerzeményét és a fazékba kell helyeznie. 

Elindul az elsı koldus, és amíg a tőzhelyig ballag, ezt okoskodja: - „át én 

úgy fogok tenni, hogy beleteszem a burgonyámat a vízbe, de igazából meg akarom 

tartani magamnak késıbbre, úgyis lesz ott finom rizs és jó csontleves, mire kell az 

én elfıtt burgonyám oda!” Mikor a fazékhoz érkezik, olyan mozdulatot színlel, 

mintha beledobná a burgonyát és sietve odébbáll. 

A következı koldus is hasonlóképpen gondolkodik: „Úgyis ott lesz a 

finom burgonyás csontleves, mire oda az én kis apró elfıtt rizsem, észre sem veszi 

senki, hogy nincs benne a levesbe, miután a krumpli megfı és porladni kezd!” 

Olyan mozdulatot színlel, mintha beledobná a rizst a fazékba és odébb áll ı is. 

Majd a harmadik koldus indul el a fazék felé és így okoskodik: „Már úgyis 

benne van a burgonya és talán már el is van fıve, no meg a rizs is, hát aztán az én 

csontjaimnak nincs ott semmi helye, abba a zavaros lébe senkinek sem jut eszébe, 

hogy a csontokat keresse!” Olyan mozdulatot színlel, mintha ı is bedobná a 

csontokat a fazékba, és sietve hátrább áll. Elérkezik a vacsora ideje, mindenki 

éhesen várja a finom ételt, és talán mondani sem kell, hogy azon az estén mind a 

három koldus azt evett, amit fızött. 

Ez így van napjainkban is, ha a szolgálatra gondolunk, mindenki a másik 

szolgálatát szeretné élvezni és várja, hogy mindig a másik járuljon hozzá a lelki 

eledel elkészítéséhez, míg ı „elássa” a rá bízott talentumokat! Sokszor ezért van 

az, hogy azt eszünk, amit fızünk! 

E 
A koldusegylet 

 

Börcsök Eszter rovata 
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Figyelemmel olvassátok el ezt az érdekes detektívtörténetet! Ez is igaz 

történet, amely Svájcban esett meg. Abban a hegyes-völgyes szép országban, 
ahol olyan sok szép villa és olyan sok szép erdı van. Arrafelé sok protestáns 
lakik, de a mi történetünk a katolikus tartományban történt. 

Mosolygó szép Úrnapja volt. A nap melegen sütött. Az emberek 
ünneplıruhában kisérték a legméltóságosabb Oltáriszentséget, amelyet a kis 
városka öreg plébánosa ünnepélyes körmenetben vitt a sok gyertyával 
kivilágított utcánkon. A csengettyő vígan szólt, az emberek buzgón és 
lelkesen énekeltek. A járókelık, amikor találkoztak a körmenettel, szépen 
levették kalapjukat és térdre borultak. Gyönyörő szép szokás. Így van ez az 
olyan vidékeken, ahol a lakosság tiszta katolikus és hozzá még hívı is. Ilyen 
szép jelenetet nem lehet látni a vegyes vallású városokban és falvakban. 

A körmenet éppen egy szép villa felé vonult. A villa elıtt gazdag 
vendégek álltak és csodálkozva nézték az ünnepélyes és megható menetet. 
Amikor közelebb jött a körmenet, a vendégek, amint illik, szépen levették 
kalapjukat és letérdeltek. Csak egy dús gazdag és dölyfös házaspár maradt 
állva. Ekkor hirtelen elıttük termett egy vidám arcú és finom megjelenéső 
izmos fiatalember. Károly volt, a titkosrendır. İ nemcsak maga hívı és 
bátor katolikus, hanem azon volt, hogy példájával és buzdító szavaival 
másokat is a legméltóságosabb Oltáriszentség mély tiszteletére serkentsen. 
Most is szerényen és halk hangon így szólt a magáról megfeledkezett 
közömbös katolikus férfiúnak és a nınek: 

– Az urak Ura jön. Kérem uram, szíveskedjék a kalapot levenni és 
letérdepelni! 

Erre az udvarias és okos felszólításra a férfiú már kalapja után nyúlt, 
de a hattyúnyakú és kígyófejő gazdag nı cérnahangján gúnyosan így 
méltatlankodott: 

– Ostoba! Nem szégyenli magát, hogy felvilágosult korunkban ily 
badarságot követel!? 

A titkosrendır 
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A fiatalember mintha szólni akarna valamit, de a körmenet már 
nagyon közel van. Azért mellénye zsebébıl elıveszi igazolványát és 
határozott hangon, amely azonban nem volt sértı, így szólt: 

– Kérem én N. Károly titkosrendır vagyok. Minálunk, Svájc katolikus 
kantonjában, nem tőrünk ilyen viselkedést. Az urak Ura jön. Vagy 
térdeljenek le, vagy pedig távozzanak és pedig rögtön az utcáról! 

Mint a derült égbıl elıtörı villám, úgy hatottak ezek a szavak a 
gazdag, de langyos hitő katolikus házaspárra. Rákvörösen, szégyenkezve 
siettek el a közeli szállóba. 

* 
Másnap az újságban nagy betőkkel ez a hirdetés állott: 
– Egy földbirtokos a tegnapi körmenet alkalmával elvesztette 

pénztárcáját, amelyben negyvenezer márka volt. A becsületes megtaláló 
nagy jutalomdíj fejében adja át a pénzt tulajdonosának, aki helyben N. szám 
alatt lakik.  

Még aznap kopogtatnak az N. számú villa ajtaján. Hozzák a pénzt. Ki 
hozza? Ki az a becsületes ember, aki ennyire megtartja a jó Isten hetedik 
parancsát, amely azt mondja: „Ne lopj”? senki más, mint a mi derék hitvalló 
detektívünk. Úgy bizony! És ki az, aki elvesztette a pénzt? Az a dölyfös 
házaspár, amely nem akart térdre borulni a legméltóságosabb Oltáriszentség 
elıtt. Bizony nagyon csodálkoztak ezek a vallástalan emberek, amikor a 
derék titkos rendır feléjük nyújtotta a nagy csomó pénzt és udvarias hangon 
mondta a férfiúnak: 

– Kérem uram, megtaláltam ezt a tárcát azon a helyen, ahol Önök 
tegnap a körmenet alkalmával állottak. Az újságban olvastam címüket: 
Kérem uram, tessék átvenni az összeget! 

A gazdag úr természetesen nagy örömmel vette át ezt a nagy összeget. 
Azután szótalanul ki akarta fizetni a megígért jutalomdíjat. De a mi derék 
detektívünk nem fogadta el. Csak annyit mondott szerényen: 

– Uram, ez nekem keresztény és hivatalos kötelességem volt. 
Mindamellett arra kérem, hogy a legközelebbi körmeneten vegye le a 
kalapját s térdhajtással adjon hálát az Urának, hogy engem erre a 
kötelességre tanított! 

Ezután elment. A gazdag házaspár pedig szégyenkezve nézett 
egymásra. Hát ilyen az az „ostoba” ember?! Meghatotta ıket az a páratlan 
önzetlenség és bátor apostolkodás. Ezután ık is gyakorolni kezdték hitüket. 

(Összegyőjtötte: Kiss Gábor) 



Csodatévı  2010. július 
 

� 
              9               

 
 

 
 

RaffaeRaffaeRaffaeRaffaello szeletllo szeletllo szeletllo szelet    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Összeállítás: 
 

Fehér tészta + krém 3/4 része + 
barna tészta + a maradék krém. Tetejét 
kókusz reszelékkel kell megszórni. 

 

Ünnepi kipróbált receptek 

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: Szerkesztıség 

Fehér tészta: 
5 tojásfehérjét kemény habbá 

verünk, a vége felé 15 dkg cukrot 
szórunk bele. 15 dkg kókuszreszeléket 
2 evıkanál rétesliszttel és fél csomag 
sütıporral elkeverünk, és óvatósan a 
habba keverjük, és fél citrom levét. 
Elımelegített süt. hı.lég 165 fok kb. 
sütés:15 perc. Közepes tepsi méret 

 
Barna tészta: 
5 tojásfehérjét 15 dkg cukorral 

kemény habbá verünk. 15 dkg darált 
diót, 3 evıkanál kakaóporral, 2 
evıkanál rétesliszttel és fél csomag 
sütıporral összekeverünk, és óvatosan 
a habba keverjük. Ezt is megsütjük. 

 
Krém : 
10 tojássárgáját egy csomag 

vaníliás cukorral, és 20 dkg 
kristálycukorral kikeverjük, 1 csomag 
vaníliás pudingport keverünk hozzá, 
majd 3 dl tejet, és sőrőre fızzük. 
Tőzrıl levéve kicsit hőlni hagyjuk, 
majd 25 dkg rámát keverünk 
apránként bele. 
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Június 4. PORTUGÁLIAI SZENT ERZSÉBETPORTUGÁLIAI SZENT ERZSÉBETPORTUGÁLIAI SZENT ERZSÉBETPORTUGÁLIAI SZENT ERZSÉBET    
 
 
1277. +Estremoz, 1336. július 4. 

Erzsébet II. Endre magyar király dédunokája, Árpádházi Szent Erzsébet 
másodfokú unokahúga. Apja III. Péter aragóniai király, anyja Konstanza, 
Manfréd szicíliai király leánya. A keresztségben a harmincöt évvel korábban 
szentté avatott nagynénjérıl, Erzsébetrıl kapta a nevét. 

Tizenkét éves volt, amikor férjhez adták Déneshez, Portugália királyához. 
Két gyermekük született: Alfonz, aki trónörökös lett, és Konstanza, akit késıbb 
IV. Ferdinánd, Kasztília királya vett feleségül. 

A házasság politikai meggondolások alapján jött létre, és Erzsébetet nem 
tette boldoggá. Dénes király, a férje kicsapongó életet élt, több gyermeke is 
született a házasságán kívül. Erzsébet azonban mindent türelemmel viselt, és úgy 
imádkozott és vezekelt férje megtéréséért, mintha szerzetesnı lett volna. 
Önmagáról teljesen megfeledkezve csak férje bőneit siratta, melyekkel Istent 
bántja. Jóságában odáig elment, hogy férje törvénytelen gyermekeit is anyai 
szeretettel nevelte. 

Mikor utódlásra került a sor, Alfonz föllázadt, mert atyja egyik 
törvénytelen fiát helyezte elıtérbe vele szemben. Erzsébet ekkor a béke angyala 
lett a viszálykodó apa és fia között. A férje megneheztelt emiatt, sıt azzal vádolta, 
hogy Alfonz pártjára állt, ezért számőzte egy faluba. Csak késıbb látta be 
tévedését, és hívta vissza maga mellé Erzsébetet. Dénes súlyos betegsége idején 
Erzsébet végig mellette volt, és a legnagyobb szeretettel ápolta. Nem engedte át 
másnak a férje halálos ágya melletti szolgálatot. És elérte, hogy a férje 1325-ben 
megtérve, szentként halt meg. 

Özvegyen maradva Erzsébet teljesen az irgalmasság cselekedeteinek 
szentelte életét. Vagyonát és ékszereit eladta, és az árát szétosztotta a szegények 
és a kolostorok között. Magára öltötte a ferences harmadrendiek ruháját, és 
zarándoklatokra indult. Gyalog ment el Szent Jakab sírjához, Compostellába, 
majd visszavonult Coimbrába, az általa alapított klarissza kolostorba. Fogadalmat 
csak a halálos ágyán tett, hogy a jótékonyságban ne akadályozza a szegénységi 
fogadalom. 

Kalendárium 
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A kolostort utoljára akkor hagyta el, amikor békét közvetíteni ment a fia, 
IV. Alfonz és a veje, kasztíliai Ferdinánd között. Az út és a testvérháború miatt 
érzett fájdalom felırölte maradék erejét. Estremozba érve magas láza lett, és itt 
érte a halál 1336. július 4- én, lánya és menye karjai között. Holttestét Coimbrába 
vitték, és sírja hamarosan zarándokhellyé vált, mert ereklyéi körül csodák 
történtek. Szentté avatását 1576-ban indították el. 1612-ben nyitották fel a sírt, és 
épségben találták a testét! VIII. Orbán pápa 1626-ban avatta szentté. Ünnepét 
még ebben az évben felvették a római naptárba, július 4-re. 1694-ben áthelyezték 
július 8-ra, hogy kivegyék Szent Péter és Pál ünnepének oktávájából. Mivel az 
oktáva megszőnt, 1969-ben visszahelyezték július 4-re. 

 

 

 

 

 

Június 15. KIJEVI SZENT VLADIMIR hitvallóKIJEVI SZENT VLADIMIR hitvallóKIJEVI SZENT VLADIMIR hitvallóKIJEVI SZENT VLADIMIR hitvalló    
 

 

Budutino, Kijev mellett, 960 elıtt. +Kijev, 1015. július 15. 

Azoknak a szláv törzseknek, amelyek a Dnyeper vidékén és az Ilmen-tó 
környékén telepedtek le, sokat kellett szenvedniök a skandináv normannok 
pusztításai miatt. Az északi behatolóknak azonban, akiket vélhetıen Rurik 
vezetett, pozitív szerepük is volt: a Skandináviából Bizáncba vivı kereskedelmi 
utak jobb kihasználására ösztönöztek és a szláv törzsek egyesítı tényezıjévé 
lettek. 

A Rurik nemzetségbıl való, elszlávosodott, ötödik fejedelem Vladimir 
volt, Szvjatoszlávnak és Malfredának (aki Szent Olga nagyfejedelemnı 
kíséretéhez tartozott) a fia. Apja a nagybátyjával együtt Novgorod helytartójává 
tette, a testvérei azonban előzték. Arra kényszerült, hogy ısei hazájába 
meneküljön; csak két év múlva tért vissza skandináv csapatok kíséretében, és 
elfoglalta az egész kijevi birodalmat. 978. július 11-én vonult be Kijevbe. Az 
északi Ladoga-tótól a délen folyó Dnyeper középsı folyásáig, a Kárpátoktól az 
Oka vidékéig terjedı területen minden törzs adót fizetett neki. 

Vladimirnak a fivérén, kijevi Jarapolkon aratott gyızelme a pogányság 
védekezése volt a növekvı kereszténységgel szemben. Az új fejedelem elıször a 
bálványimádás buzgó elımozdítójaként lépett fel. A pogány kultuszok 

r 
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újjáélesztése azonban a 10. század második felében anakronizmus volt. Vladimir 
megérezte az új hit hívását, de politikai okok is közrejátszhattak abban, hogy ı és 
vele együtt orosz népe is felvette a kereszténységet. 

Megtérésének belsı folyamatát csak gyanítanunk lehet. A királyi 
nemzetségbıl való nık nagy érdemeket szereztek a korai középkorban a pogány 
népek kereszténnyé tételében. Hasonlót tételezhetünk fel Vladimir esetében is. 

A kereszténység felvételére a külsı ösztönzést talán a görögökkel kötött 
szerzıdés szolgáltatta. Amikor a bizánci császárokat, II. Bazilioszt és VIII. 
Konstantinoszt súlyosan szorongatta egy vetélytársuk, a kijevi nagyfejedelemhez 
fordultak katonai segítségért. Támogatása jutalmazásaképpen Vladimir nıül 
vehette Annát, az uralkodó császár nıvérét azzal a feltétellel, hogy 
megkeresztelkedik. Vladimir a keresztséget vagy Kersonban, a krími görög 
településen, vagy már elızıen Kijevben a görögökkel folytatott tárgyalásaitól 
függetlenül vette fel 989-ben. Megkeresztelkedése után Vladimir a 
bálványképeket a folyóba vettette, és mindenfelé templomokat emeltetett; egyet a 
fıvárosban az Istenanya tiszteletére. Új gondolkodásmód és cselekvésének új 
normái hatották át. 

A kereszténység államvallás lett. A fejedelem felfegyverzett kísérete és 
Kijev lakói egyaránt felvették a keresztséget. A krónikás a nagy eseményt így 
foglalja össze: „A boldog Vladimir fejedelem megszabadult az ördög 
szolgálatából, és Istenhez, Krisztushoz, az Urához tért, hozzá vezette népét és 
megtanította Isten szolgálatára.” 

A források, amelyek alig tartalmaznak konkrét tényeket, gazdagok a 
Vladimir dicséretérıl szóló beszédfordulatokban: új népet alakított ki, új 
korszakot indított el az orosz föld számára. Zavartalan öröm és naiv derőlátás 
ragyog át minden tudósításon. Éjszaka volt, de a keresztséggel felragyogott a 
nappal, és a tizenegyedik órában az orosz nép részesült Krisztus kegyelmében. A 
hálás újonnan kereszteltek Ilarion metropolita szájával szóltak elismerıen, aki 
Vladimirral bizonyára ifjúkorában találkozott: „Általad pillantottuk meg a 
Szentháromság világosságát.” 

Nem lenne helyes a régmúlt idık embereinek szentségét a mi fogalmaink 
szerint számon kérni. Nem Vladimir személyes erényessége, hanem az isteni 
kegyelem túláradó ereje ejtette ámulatba az akkori keresztényeket, és keltett 
bennük szent tiszteletet. A krónika realisztikusan mondja el a fejedelemnek 
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megtérése elıtti érzékiségét és kegyetlenségét, hogy annál jobban elıtőnjön a 
kegyelem ereje. 

Megtért népe nem tudott nagyobb dicséretet mondani fejedelmérıl, mint 
azt, hogy második Konstantinnak nevezték: Vladimir az elsı keresztény császár 
tökéletes mása lett. 

 (Összeállította: Kiss Gábor) 

 

 

 
Fülöp Zoltán 

LEGYEN MEG A TE AKARATOD!LEGYEN MEG A TE AKARATOD!LEGYEN MEG A TE AKARATOD!LEGYEN MEG A TE AKARATOD!    
 

Legyen meg a Te akaratod! 
Én csendben maradok, 
Úgy legyen minden, ahogy akarod! 
 
A szó bennem, az ige a számban, 
A szándék a tettben, 
Az álmom,a vágyam, 
A tiéd legyen, 
A Te akaratod, 
Úgy legyen minden, ahogy akarod! 
 
Ha lángol a lelkem, 
Te légy a tőz, 
Te ébressz bennem vágyat, mi őz 
Mi hajt a szép, nagy tettek elé. 
Vagy álljak a csendben, 
Mint arcodnak mása, 
Mint tiszta víz tükre, 
Mint felszálló pára, 
Mint felhı az égen, 
Úgy úsznak benned, 
Mint esı a földben 
Úgy legyünk eggyek! 
 
Add meg, ha kéred szívembıl e 

szókat, 
adjál meg mindent:szépeket és 

jókat! 
Adjál meg mindent, ami kell nekem. 

De ne én tudjam, hogy az mi 
legyen! 

 
És vegyél el mindent: 
mi ócska lánc és börtön, 
Vedd el hát tılem, 
Ha ragaszkodva ırzöm, 
Ha nem tudom, nem látom, 
Ha tiéd minden kincsem, 
Hogy ajándékod minden, 
Mert Tıled van ó Isten. 
 
És végy el tılem mindent, 
Önzésem és vágyam, 
És mindent, mit nem Véled 

egyesülve vágytam! 
 
Minden itt bennem és körülöttem 

állva 
Akaratod szerint úgy legyen 

megáldva, 
Ahogy Te akaratod 
Én azt kérem csak Tıled, 
Hogy legyen meg a Te akaratod! 
 
Legyen meg a Te akaratod, 
Én benned maradok, 
Úgy legyen minden, ahogy akarod! 
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Páduai Szent Antal Plébánia karitász csoportjának hírei: 
 

 
Karitasz csoportunknak mostantól új nevet 

választottunk: 

„Jézus Szíve” Karitasz csoport -  

mely név minden nap emlékeztet minket arra a 

hatalmas szeretetre, 

 melyet a Jóistentıl kapunk. 

 
 
 
 
 

A röszkei Jézus Szíve Karitasz Csoport 

RUHABÖRZÉT tart 

2010. július 23-án, pénteken délután 4-6 óra 

között a Plébánia hittantermében. 

Minden érdeklıdıt szeretettel várunk. 

A ruhák elvitele ingyenes. 

 

 

 

 

 

Kucseráné Dr. Bende ZsuzsannaKucseráné Dr. Bende ZsuzsannaKucseráné Dr. Bende ZsuzsannaKucseráné Dr. Bende Zsuzsanna    

A Karitász-csoport koordinátora   

A karitász csoport elérhetısége: 

06(20)400-5868 
 



Csodatévı  2010. július 
 

� 
              15               

 

 R 
Hittanból vizsgázik a diák. Mondja a tanár: 
- Sorolja fel a 10 parancsolatot tetszés szerinti sorrendben! 
- 3, 6, 1, 8, 4, 5, 9, 2, 10, 7. 
 

R 
Székely bácsi ül a padon. Mellette fekszik egy kutya. Odamegy a 

turista.  
- Bátyám, harap a kutyája?  
- Nem harap az.  
Erre a turista meg akarja simogatni a kutyát, de az jól megharapja.  
- Jaj! Azt mondta, nem harap a kutyája!  
- Az enyém nem is harap, de ez a sógor kutyája. 
 

R 
Móricka a folyónál horgászik. Barátja, Pistike azt kérdi: 
- Mond csak, nem fáj annak a szegény halnak, hogy szájában azzal 

a hegyes horoggal kiráncigálod a partra? 
- Dehogy fáj! Direkt örül neki! 
- Örül? Ezt honnan veszed? 
- Hát nem látod, hogy csóválja a farkát? 
 

R 
Vidéki kislány felel ókori történelembıl. 
- Mondd meg szépen, kivel harcolt Achilles Trójában. 
- Plútóval. 
- Egyáltalán nem! Törd még a fejed! 
- Néróval. 
- Szó sincs róla. 
- Akkor Hektorral. De hogy valamelyik kutyánkkal, az biztos. 
 

R 
A férj a reggelinél ül, és újságot olvas. Egyszer csak belép a felesége, 

homlokon csókolja és így szól hozzá:  
- Jó reggelt, drágám!  
- Elkéstél! -mondja a férj- Az anyád most volt itt, hogy jó reggelt kívánjon, és 

már odaadtam neki minden pénzemet. 

Viccek: 
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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 két helyes megfejtés is érkezett: 

Márki Istvánné, Papp Istvánné 
A júniusi rejtvényünk helyes megfejtése: 

" Asztalt terítettél számomra." 

 
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 

E-mail: csodatevo@citromail.hu 
 

Rejtvények!!! 

Az alábbi idézet szavai 
ábécésorrendben vannak. 

Hogy szól az idézet? 

İ rejt el üdvöt az igazak részére, 
és pajzsa azoknak, akik 
jámborságban járnak. Megvédi 
az igazságosság ösvényeit, és 
ırködik a jámborok fölött 

"İ EJRT EL DÖTÜV AZ AAGIKZ 
EÉÉRRSZ, ÉS AAJPSZ AAKKNOZ, 
AIKK  

AÁÁ BBGJMNORS AÁJKNR. 
DEÉGIMV AZ AÁÁGGGIOSSSZ 
EÉINÖSTYV ÉS DIKKÖÖR A 
BÁJKMOOR AJTÚ FLÖÖTT. " 

1. 

2. Helyezze el a férfineveket az 
ábrában úgy, hogy a nevek utolsó 
betője megegyezzen a következı név 
elsı betőjével! A kiemelt betőket 
olvassa össze a számozásnak 
megfelelıen! Megfejtésként az Efezusi 
levél gondolatának befejezését kapja. 

CSATÓ, DAMJÁN, DOMINIK, 
GELLÉRT, KÖVECS, MÁRKUS, 
NÉTUS, NIMRÓD, OLIVÉR, 
RADVÁNY, REGİS, RUSZTEM, 
SÁNDOR, SIMON, SÜKÖSD, 
TEODOR 

Kedves rejtvényfejtık! Most két rejtvényt adunk, erre a nyári hónapra. 

"Vegyétek fel az üdvösség sisakját 
is és a ............" 


