
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

      
 

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

VII. évf. 12. szám (87)  2010. November 

 
Csanád Béla 

Adventi imádság 
 
 

Urunk, Istenünk, 
Adventi üzeneted, tudjuk, nekünk is szól: 
„Készítsétek az Úr útját! Egyengessétek 

ösvényeit!” 
– így mondja Izajás próféta. 

„Térjetek meg!” – ezt hirdeti Keresztelı János. 
Add, hogy mostani karácsonyi készületünk 
És életünk nagy adventjének minden igaz 

törekvése 
Eredményes legyen: 

Mindjobban hozzád térjünk, 
Kinyissuk szívünket elıtted, 

És egyre nagyobb részt kapjunk életedbıl. 
Lelked irányítsa napjainkat, 

Mindennap hasonlóbban legyünk Krisztushoz, 
És így munkáljuk 

Magunk és a világ megszentelését. 
Ámen. 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
1. Hétfı Szécsi János és Farkas Julianna Mindenszentek 
2. Kedd 9h: Kopasz Antal, Boris István, 

Barát Sándor, Hódi Ilona, Bende 
Sándor 
este: Kriván Miklós 

Halottak napja 

3. Szerda Papp Gábor Szent Szilvia 
4. Csütörtök Szőcs Károly Borromeo Szt. Károly 
5. Péntek Ábrahám Imre, Ábrahám Antal Szent Imre herceg 
6. Szombat Németh Gábor Szent Krisztina 
7. Vasárnap 9h: Paplógó Imréné Babarczi 

Gizella és a család élı tagjai 
este: Barát Sándor és Hódi Ilona 

Évközi 32. vasárnap 
Szent Ernı 

8. Hétfı  Szent Gottfrid 
9. Kedd Csihóczki József, Bognár Éva, 

Borsos Imre, Fejıs Veronika 
Lateráni Bazilika 

felszentelése 
10. Szerda  Nagy Szent Leó pápa 
11. Csütörtök  Szent Márton 
12. Péntek  Szent Jozafát 
13. Szombat  Magyar szentek és boldogok 
14. Vasárnap 9h:  

este:  
Évközi 33. vasárnap 

Szent Hypatiusz-Huba 
15. Hétfı  Nagy Szent Albert 
16. Kedd  Skóciai Szent Margit 
17. Szerda  Szent Dénes 
18. Csütörtök Németh István, Módra Erzsébet, Sutus 

Antal, Somogyi Ilona 
Szent Jenı 

19. Péntek Komócsin József Árpádházi Szent Erzsébet 
20. Szombat Tóth Györgyné Árvai Margit és Tóth 

György Szent Ödön-Edward 
21. Vasárnap 9h: Ábrahám F. István, Király 

Erzsébet 
este: Császár Mihály, Szekeres 
Erzsébet és elhunyt családtagok 

Krisztus király vasárnapja 
Szőz Mária bemutatása 

22. Hétfı  Szent Cecília 
23. Kedd  Szent Kelemen 
24. Szerda  Vietnámi szent vértanúk 
25. Csütörtök  Alexandriai Szent Katalin 
26. Péntek  Szent Konrád 
27. Szombat Tombácz Vincéné Szakáll Anna Szent Virgil 
28. Vasárnap 9h: Bóka János és elhunyt szülık 

este: Lovászi Imréné Császár 
Piroska 

Advent 1. vasárnapja 
Marchiai Szent Jakab 

29. Hétfı  Szent Filoména 
30. Kedd  Szent András apostol 

Miseszándékok 
November (az esti szentmisék idıpontja 17 h) 
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ÉJSZAKA VAN 
 
Csak a szeme világát veszített vak bízik teljesen jóindulatú vezetıje kezére hagyatkozva, 

hogy az úgy irányítsa lépteit, mint egy gyermek elsı próbálkozásait. Hogy az aktív keresztény még 

erısen emberi jellegő törekvéseit megtisztítsa az Úr, néha megvonhatja tıle még megvilágosító 

fényét is. Ezek után csak Istenre számíthat. 

Eddig bízott a vallásos egyesületekben s most nem tud mit kezdeni velük. Remélt az 

összejövetelek hatásos eredményességében is, és bár alaposan elıkészítette ıket, mégis kudarcot 

vall velük. Mindenütt, ahol eddig sikert aratott, csak balsiker vagy csalódás várja most. És mintha 

csak tréfát őzne hirtelen teljessé vált tehetetlenségével, Isten tovább folytatja mővét, de az eddigi 

szokásos kereten kívül, mellızve „hasztalan szolgájának” közremőködését. És amikor 

megszégyenülve, elkeseredve, zokogva Krisztus felé fordul, İt sem találja meg! Egyedül maradt 

az éjszakában. 

Kínos próbatétel ez. Mégsem kell megkerülni, de az aktív keresztényt meg kell nyugtatni. 

Miképpen a duzzasztó gát is ellenszegül a víz erejének, hogy emelve szintjét 

megtízszerezze annak ható erejét, azonképpen Isten sem akar megelégedni azzal, hogy aktív 

szolgája csak a föld szintjén mozogjon; külsıleg a sikertelenség felé sodorja, hogy elérjen a 

megtisztulásig és a hitben önmagán is túltegyen… 

 

* 

 

„A hatodik órában sötétség támadt az egész földön. A kilencedik óráig tartott. Kilenc óra 

tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éloi, Éloi, lámmá szábáktáni? Vagyis: Én Istenem, én Istenem, 

miért hagytál el engem?” (Mk 15,33-35)) 

 

* 

 

Uram, éjszaka van. 

Itt vagy-e, Uram, az éjszakában? 

 

Fényed kihunyt, s az emberekre és a dolgokra vetett sugárzása eltőnt. 

Minden szürkébe öltözött, minden sötétnek lásztik elıttem, mint a természetben, amikor a 

sőrő köd elnyeli a napot, és elterül a földön. 

Minden erıfeszítésbe kerül, minden nehéz, nyomott és lassú. 

Reggel már az ébredés is elnyom, mert elrejti az egész napot. 

Szeretnék eltőnni, elenyészni, s a halált kívánom, a feledés nagy kútját. 

Szeretnék messze távozni, 

Futni, 

Rohanni 
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Akárhová, csak menekülni tudjak!… 

De mitıl menekülni?… 

Tıled, Uram, magamtól, másoktól; nem tudom, 

Csak menni, 

Menekülni szeretnék. 

 

Tántorogva megyek, mint egy részeg; 

A szokás hatalmától őzve, tudatlan. 

Minden nap megismételve ugyanazokat a gesztusokat, bár tudom, hogy hiába… 

Járok, bár tudom, hogy lépteim nem vezetnek sehová. 

Beszélek és szavaim elrettentıen üresen konganak, mert tudom, hogy csak a testi fülek 

fogják fel, s nem érik el a messze, magasan húzó lelkeket. 

Eszméim megzavarodnak, fáj még a gondolat is. 

A szavaim kiszabadulnak medrükbıl, és nem szolgálnak semmire. 

Habozok, dadogok, pirulok. 

Nevetséges vagyok. 

Szégyenlem magam; mások is felfigyelnek rám… 

Uram, tán az eszemet vesztem így? 

Vagy valóban ezt is akarod? 

De mindez nem jelentene még semmit, ha nem volnék egészen egyedül. 

De egyedül vagyok. 

Messzire vezettél, Uram; bizalommal követtelek eddig, mert mellettem jártál szüntelen. 

De íme, hirtelen, a sötét éjben, az elhagyott pusztában eltőnsz mellılem! 

Neveden nevezlek, de Te nem válaszolsz, 

Keresve kereslek, de nem talállak sehol. 

Mindenrıl lemondtam, egyedül maradtam. 

Távolléted lett a szenvedésem… 

 

Uram, éjszaka van. 

Itt vagy-e, Uram, éjszakámban? 

Merre vagy, Uram? 

Szeretsz-e még engem? 

Még mindig nem untál rám?… 

Felelj, Uram, kérlek, 

Felelj!… 

 

Éjszaka van… 
 

(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl) 
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Ádventi ráhangoló gondolatok SzÁdventi ráhangoló gondolatok SzÁdventi ráhangoló gondolatok SzÁdventi ráhangoló gondolatok Szentententent----Gály KatávalGály KatávalGály KatávalGály Katával    
 

– a bőnbánat 

Isten nem csak a bőneinket látja, hanem azt a vágyat is, mellyel felsírunk hozzá. 
 

– az imádság 

Nincs az a mélység, melyben Isten észre ne venné összekulcsolt kezünket, és nincs 

az a lárma, melybıl ı ki ne hallaná keresı szavunkat! 
 

– az ajándék 

Ha ajándékot adsz: add a szíveddel, nehogy a kinyújtott kéz ott maradjon 

viszonzást várni. 
 

– a forgatag 

Bárhova megyünk, ne hagyjuk otthon keresztény felfogásunkat! 
 

– szívünk mélye 

A fény mindig lehet egy kicsit fényesebb, a szeretet nagyobb, az imádás mélyebb, s 

az allelujánk is mindig növekedhet hangzásban és belsı tartalomban. 
 

– útra kelni 

A betlehemi csillagot sokan látták az égen, de mit használt azoknak, akik nem 

mentek utána? 

Ott van a kereszt templomainkon is, de mit használ azoknak, akik fel sem 

figyelnek rá? 
 

– ráhagyatkozás 

Ne félj, ha Isten keresztülhúzza terveidet: csak a tieidet húzza keresztül, de nem az 

övéit. 
 

– a szeretetrıl 

A jászolban fekvı Gyermekben Istent látni, és elfogadni a Kenyér és Bor 

színeváltozását csak az képes, aki tud hinni a szeretetben. 
 

– te mit viszel ajándékul? 

Több jó van bennünk, mint amennyit mások észrevesznek, de több rossz is, mint 

amennyit magunk tudunk magunkról. Akkor lesz boldog karácsonyod, ha Jézust 

nemcsak testvéreidben ajándékozod meg, hanem önmagadban is. 
 

Jó készület, 

szép ünneplés a jászol körül! 

Teremts otthont a szívedben Jézusnak! 
 

(Forrás: www.szentimre.hu Készítette: Ipoly atya) 
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Egyházközségi hírek: 

 

Plébánosunkat, Liszkai Tamást, a következı 
telefonszámokon lehet elérni: 

06-30-359-1050, 273-260. 

Miserend: kedd-szombat: 17.00 
 vasárnap: 9.00 és 17.00 

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

A plébánia weboldala: 
 www.plebaniahivatal.roszkenet.hu 

November 2.-tól csak november hó folyamán az esti szentmisék 
az alábbi miserend szerint kezdıdnek: 

 
kedd, szerda, csütörtök 18.00 

péntek, szombat, vasárnap 17.00 
 

November 13.-tól kéthetente szombatonként 
ministránsfoglalkozást tartunk 9 órától a hittanteremben. 

November 16-án, kedden 18.30 órai kezdettel Páduai Szent 
Antal imaórát és bibliamagyarázatot tartunk a templom 
sekrestyéjében. 

Adventi idıszakban, december 1. és 23. között keddtıl péntekig 
az ún. Rorate misék 6.30 órakor kezdıdnek. 

 

Ebben az idıszakban a jelzett napokon este 
nem lesznek szentmisék!!! 

 

December 5-én, vasárnap este a 17 órakor kezdıdı szentmisét 
Szent Miklós püspök tiszteletére mutatjuk be. A szentmise keretében 
Mikulás napi meglepetéssel várjuk a gyerekeket! 

Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik október 30-án részt 
vettek a temetıtakarításban és az ünnepekre méltó módon széppé 
tették a röszkei temetıt. 

 

Óvodások számára hittanos foglalkozásokat csütörtökönként 
16.30-tól 17-ig tartunk a plébániaudvaron található hittanteremben! 
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Páduai Szent Antal Plébánia családcsoportjának hírei: 
 
 
 

Szeretettel vár minden érdeklıdıt (nagycsaládot, kiscsaládot és 
egyedülállót is) novemberben folytatódó családi összejöveteleire. 

 
 

A következı találkozási alkalom: 
 

November 13. szombat 15 órától. 
A plébánia hittantermében. 

 
A téma: 

Az egyház társadalmi tanítása a családokkal kapcsolatban. 
 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezık: 
 Liszkai Tamás plébános, valamint 
 Blazsanik István és Fábián Eszter plébániai családreferensek! 
 

 

Elérhetıségeink: 
 

Tel.: 70/333-91-75; 20/498-95-38 
E-mail: csaladcsoport@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kerékpárok javítását vállalom. 
 

 Kucsera István 
 

 Röszke, Dózsa u. 6. 
 

 qqqq: 06-30/362-5629 
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Páduai Szent Antal Plébánia karitász csoportjának hírei:  
 

 

Szent Erzsébet Ünnepe 
 

 

„Erzsébet a felebaráti szeretet szentje. Tudta jól 

használni vagyonát, nem ijedt meg környezete 

rosszallásától. Arra biztat példája, hogy vegyük észre 

a rászorulót, és ne ijedjünk meg a környezetünkben 

felhangzó ellenvetéstıl, hanem Isten erejével járjunk a 

Krisztusi úton.” 

 

Szent Erzsébet ünnepének közeledtével 

érdemes egy pillanatra megállni, elgondolkodni. Nem 

csoda, hogy pont ıt választotta a Magyar Katolikus 

Karitász védıszentjének és példaképének, hiszen az ı 

élete a mai ember számára is példamutató értékő.   

Szent Erzsébet egész életében a szeretet szolgálatában állt. A világi 

formaságokat nem sokra tartotta. Minden embert önmagában, mint embert 

tisztelte, nem foglalkozott azzal, ki milyen gazdag, melyik társadalmi réteg tagja. 

Nem volt hajlandó felvenni az akkori úrinıkre jellemzı szokásokat, a tipegı, 

kényeskedı járásformát, tánc helyett szívesebben lovagolt, mely tulajdonságokkal 

ki is vívta leendı anyósának, Zsófiának a nemtetszését. Minden idejében azon 

munkálkodott, hogy a szegényeken segítsen. Olyan messzemenıkig tette ezt, 

amely a többi ember számára már nehezen érthetı, és valljuk be, idınként 

megbotránkoztató is volt.  

Egyik alkalommal egy leprás beteget fektetett a hitvesi ágyába. Férje, Lajos 

hamarabb ért haza, mint ahogyan várta. Mikor jelentették neki, mi történt, elıször 

felháborodott, és meg akarta fedni Erzsébetet. De mikor az ágyhoz lépett, felnyílt a 

szeme, meglátta a szegény elesett emberben a szenvedı Krisztust. Erzsébetet 

Krisztus iránti szeretete irányította az emberek iránti szeretetében. Lajos 

megértette és elfogadta, hogy Erzsébet lelke legmélyéig szereti Istent, és Neki 
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áldozta életét. Mennyire nehéz nekünk ma egy alkoholista, elhanyagolt, mosdatlan 

emberben Krisztus vonásait felfedezni! És milyen életre szóló élmény, ha sikerül! 

Erzsébet férje halála után, a szegénységben ugyanazt folytatta, amit 

gazdagon kezdett el. Azt a keveset, amije volt, másoknak adta. Igazából a 

legtöbbet adta, amit valaki adhat: önmagát ajándékozta másoknak. Nem várt érte 

cserébe köszönetet. Egyszer - már szegényen – a sáros utcán egy olyan asszony 

lökte fel gorombán, szidalmazva, akin ı már sokszor segített. De ı csak felkelt, 

megmosta ruháját és nyugodt szívvel ment tovább. Sokan azok közül, akik segítı 

munkát végeznek, ismerik az érzést, mikor köszönı szavak helyett gorombaság 

vagy követelızés a válasz. Ilyenkor csodálatos példa Szent Erzsébeté: ha úgy is 

érezzük, belelöktek a sárba, keljünk fel, és nyugodt szívvel menjünk tovább. A 

köszönet nem elıfeltétele a segítségnek, csak egy plusz jutalom. Az ajándék maga 

a tudat, hogy mi magunk tettünk valamit, ami jó és elırevisz. 

Persze a mai embernek, csakúgy, mint az akkor élt embereknek is, túl nagy 

kihívást jelenthet olyanná válni, mint Erzsébet. Feladni mindenünket, 

vagyonunkat, családunkat, böjtben, önsanyargatásban élni, csak a másikat 

szolgálni. Erre a legtöbben nem vagyunk képesek, de ezt senki nem is várja el 

tılünk. A fontos az, - amit Erzsébet életén keresztül lehet és kell is megértenünk -, 

hogy vegyük észre a másikat, és a szükségben nyújtsunk neki kezet. Mindenki 

csak annyit adjon, amennyi az erejébıl telik. De adjon. Ha ez megtörténik, joggal 

bízhatunk abban, hogy minket sem hagynak magunkra a szükségben, lesz valaki, 

aki segít. Ez ad bizalmat ahhoz, hogy egy közösségben éljünk.  
 

Szent Erzsébetet november 21-én, vasárnap este ünnepeljük. Mint minden 

évben, most is Szent Erzsébet kenyere osztására kerül sor a szentmisét követıen. 

Ezzel a gesztussal emlékezünk Erzsébetre, aki kötényében kenyeret vitt a 

szegényeknek. 

Mindenkit szeretettel vár a szentmisére: 

 a röszkei „Jézus Szíve” Karitász Csoport. 
 

A karitász csoport elérhetısége: 

06(20)400-5868 

Kucseráné Dr. Bende Zsuzsanna 
A Karitász-csoport koordinátora 
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lgondolkodtató!!!    
 
 

Egy régi történet olyan királyról szól, aki a kor szokásának megfelelıen 

udvari bolondot tartott. Az ilyen bolondnak joga volt ahhoz, hogy megmondja az 

igazságot a királyoknak és a hercegeknek, még akkor is, ha az keserő volt. Ha 

ugyanis az igazság keserő volt, akkor egyszerően csak annyit főztek hozzá: 

„Hiszen ı bolond!” 

Egyszer a király olyan ezüst bolondpálcát adott bolondjának, amelynek 

végén arany harangocska hintázott. Majd ezt mondta: 

- Az biztos, hogy te vagy a legnagyobb bolond, aki csak létezik a világon. De 

ha egyszer mégis találkozol olyan emberrel, aki még nálad is nagyobb bolond, add 

tovább neki ezt a pálcát. 

A bolond éveken át hordozta magával a pálcát. Egy napon azután megtudta, 

hogy haldoklik a király. Csendesen bement a betegszobába és így szólt: 

- Király, hallom, nagy útra akarsz indulni. 

- Nem akarok - válaszolt a király -, hanem kell! 

- Bizonyára hamarosan visszatérsz. 

- Nem - sóhajtott a király. - Abból az országból, ahová én utazom, nincs 

visszatérés. 

- No, akkor viszont bizonyára régen elıkészítetted az utazást. Remélem, 

gondoskodtál arról, hogy abban az országban, ahonnan nincs visszatérés, királyi 

módon fogadjanak. A király a fejét rázta. 

- Ezt elmulasztottam. Sosem volt idım arra, hogy elıkészítsem ezt az 

utazást. 

- Ó, akkor te valószínőleg nem tudtad, hogy majd egyszer el kell indulnod 

erre az útra! 

- Már régóta tudtam. De - mint mondtam -, sosem volt idım, hogy 

megtegyem a helyes elıkészületeket. 

A bolond ekkor csendesen letette pálcáját a király ágyára és így szólt: 

- Azt parancsoltad nekem, hogy annak adjam tovább ezt a pálcát, aki még 

nálam is nagyobb bolond. Király, fogd a pálcát! Te tudtad, hogy át kell menned az 

örökkévalóságba, és hogy onnan nincs visszatérés. Ennek ellenére nem törıdtél 

azzal, hogy megnyíljanak neked az örök hajlékok. Király, te vagy a legnagyobb 

bolond! 

E 
A legnagyobb bolond 

Börcsök Eszter rovata 
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Lehetnek olyanok, akik az alábbi történetben szereplı eseményt egyszerő, 

természetes okokkal megmagyarázzák. Maga a történet szereplıje azonban az 

egészet a Boldogságos Szent Szőz kegyes közbenjárásának és oltalmának 

tulajdonította. Sokszor találkozunk az életben hasonló eseményekkel, amelyeknél 

csak az égi oltalmat mindenkép kizáró és minden természetfölöttitıl irtózó földi 

gondolkodás nem akarja észrevenni a Magasságbelinek segítségét. 

Liebewein Walter, gráci fiatalember írta az egyik osztrák vallásos lapban a 

következı történetet: 

– 1923-ban, Mindenszentek ünnepe elıtt néhány nappal, atyámmal és 

bátyámmal együtt a temetıben voltunk, ahol a családi sírhelyet akartuk rendbe 

hozni. Én a hatalmas sírkı mellett, dolgoztam, amikor az megingott és reám 

zuhant. Egy pillanat alatt észrevettem a bajt. Szokásom, hogy a veszélyben 

azonnal a Boldogságos Szőz Máriát hívom segítségül és most is ezt tettem. 

Szerencse, hogy kiáltás közben kissé hátrahıköltem, mert így a súlyos kı csak 

súrolta az arcomat, de kinyújtott jobb kezemet mégis elkapta. Megjegyzem, hogy 

térdelı helyzetben dolgoztam. Rettenetes fájdalmat éreztem. Atyám és bátyám 

nagynehezen egy kissé fölbillentették a követ. Kihúztam a kezemet. Vérzett és úgy 

érezte, mintha nem is lenne az enyém. 

– Kirohantam a temetıbıl. A temetı kapuja elıtt épp megállott a villamos. 

Fölugrottam rá és leszálltam a legelsı orvos lakásánál. Berohantam az orvoshoz. 

Nem volt otthon. Várnom kellett. Végre megjött, megtisztította a kezemet, 

megvizsgálta és fejét csóválva állapította meg, hogy nem tört semmi csontom, nem 

szakadt el egyetlen fontosabb erem sem. Azt mondotta, hogy ilyesmit még sose 

látott, de nem is hallott. Nem érti, hogy hogyan menekültem meg ilyen 

könnyőszerrel. 

A szenvedett zúzódásokból ítélve, csontjaimnak darabokra kellett volna 

tépıdnie az ilyen sebek mellett ereimnek is. Bekötözte kezemet. 

Mária segített! 
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– Ezalatt atyám, mint az ırült keresett mindenfelé. Nem tudta, hova tőntem. 

Annál nagyobb volt az egész családnak az öröme, amikor ilyen aránylag könnyő 

módon elmúlt az egész baj. 

– Késıbb elmondtam az orvosnak, hogy megmenekülésemet belsı 

meggyızıdésem szerint a Boldogságos Szent Szőz közbenjárásának köszönhetem. 

İ nem szállt velem vitába. Zsidó ember volt, de nem ellenkezett velem. Csupán 

annyit jegyzett meg, hogy ı nem tudja megmagyarázni a szerencsémet. Emberi 

számítás szerint — állította, — ha ilyen sérüléseket szenvedtem kezem mindkét 

oldalán, csonttörés és más súlyosabb baj nélkül aligha menekülhettem volna meg. 

 
(Összegyőjtötte: Kiss Gábor) 

 

 
 

Adventi imaAdventi imaAdventi imaAdventi ima    
 
 
 
 

Minden Advent kegyelem: vétkem jóvátehetem. 

Minden Advent irgalom: Isten úr a viharon. 

Minden Advent érkezés: átölel egy drága kéz. 

Minden Advent alkalom: gyızhetsz saját magadon! 

Minden Advent ítélet: így kellene, s így élek! 

Minden Advent remegés: Isten felé epedés! 

Minden Advent ima is:Uram, fogadj be ma is! 

Minden Advent szeretet: Betlehembe vezetett. 

Köszönd meg hát a csodát: A Világ Karácsonyát. 
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MÁGNÁS DIÓS PITE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elkészítés: 
 

A tészta: 
Elkészítése lényegében nagyon egyszerő, a felsorolt alapanyagokat összeállítjuk... A 

lisztet elmorzsoljuk a vajjal/margarinnal, hozzá adjuk a sütıport, valamint a citromhéjat s 
mindezt összekeverjük. Ezután hozzáadjuk a tojást és a citrom levét - ezek biztosítják a 
kellı mennyiségő nedvességet, hogy a tészta összeálljon. 

Ha a tészta elkészült, akkor kinyújtjuk, ujjnyi vastagra, s egy általunk választott 
sütıforma méretére igazítjuk. a levágott szélekbıl pedig rudacskákat sodrunk, melyet majd 
a dióhab tetejére rács formában helyezünk el. 

Diós hab: 
Tojásfehérjét a cukorral felverjük, majd hozzá adjuk a diót. (Itt kicsit szoktam csalni- 

egy kávéskanálnyi sütıport ebbe is szoktam tenni.) 
 
Végül a tésztát a sütıformába helyezzük, megkenjük lekvárral, majd rákenjük a diós 

habot, s a hab tetejére rács formában elhelyezzük a tészta rudakat. 
Elımelegített sütıben sütjük.... 
 

Ünnepi kipróbált receptek 

Hozzávalók:  
 

� 30 dkg liszt 
� 1 csomag sütıpor 
� 22 dkg vaj 
� 10 dkg cukor 
� 1 tojás 
� 1 citrom leve, s reszelt héja 

Kenéshez baracklekvár 

Diós habhoz: 

� 20 dkg cukor 
� 3 tojás fehérje 
� 15 dkg darált dió 
� 1 cs vaníliás cukor 

 

Jó étvágyat! 
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November 13. BOLDOG KAZOTICS ÁGOSTONBOLDOG KAZOTICS ÁGOSTONBOLDOG KAZOTICS ÁGOSTONBOLDOG KAZOTICS ÁGOSTON    
 

Trau (Dalmácia), 1260 körül +Lucera (Nápoly mellett), 1323. augusztus 3. 
Ágoston horvát nemzetiségő volt, édesanyját Radoslavának hívták. Párizsban 

tanult, s nagyon fiatalon belépett a domonkos rendbe. A szintén domonkos XI. 
Benedek pápa (1303–1304), aki jól ismerte ıt, 1303-ban kinevezte zágrábi püspöknek. 
Húszéves püspöksége alatt nagyon tevékeny volt: ismételten végiglátogatta 
egyházmegyéjét, gondoskodott hívei erkölcsi és anyagi jólétérıl, restaurálta a zágrábi 
székesegyházat, három egyházmegyei zsinatot tartott és részt vett 1311—12-ben a 
viennai zsinaton. 

1318-ban mőveltsége és ékesszólása miatt a magyar püspökök diplomáciai 
küldetéssel Avignonba küldték XXII. János pápához, hogy panaszt tegyenek az ifjú 
király, Anjou Károly Róbert udvarában élı nemesek visszaélései miatt. Miközben 
Avignonban tartózkodott, Károly Róbert megneheztelt rá és megakadályozta 
visszatérését. Ezért 1322-ben a pápa áthelyezte a nápolyi királyságban lévı lucerai 
püspökségre, ahol a következı év augusztus 3-án meghalt. Elıször a lucerai Szent 
Domonkos-templomban temették el, majd átvitték a katedrálisba, ahol jelenleg is egy 
1937-ben készült ezüst urnában ırzik ereklyéit. 

A nép hamar tisztelni kezdte a csodák miatt, mert sírja körül betegek, némák 
és ördögtıl megszállottak gyógyultak meg. Tiszteletét XI. Kelemen 1702-ben 
jóváhagyta. Az utóbbi idıben ügyét ismét vizsgálat alá vették, s várható a szentté 
avatása. 

 
Hevenesi Gábor a 17. század végén így ír róla: 
Kazotics Ágostonról Ferrarius, más szerzıkhöz hasonlóan, a magyarországi 

domonkosok aktái nyomán állítja, hogy magyar származású volt. Ifjúkorában lépett 
be Szent Domonkos rendjébe, s a vezeklésben és az erények gyakorlásában annyira 
kivált a többiek közül, hogy mind mőveltségben, mind életszentségben kora 
legkiválóbb férfiai közé számlálták. Elıször Itáliába, azután Párizsba küldték 
magasabb tanulmányok végzésére, s tehetségével és szorgalmával leginkább a 
filozófia és a teológia kérdéseiben mővelıdött ki. Visszatérve filozófiát és teológiát 
tanított, s hirdette az igét Isten népének. Néhány év múlva, miután nagy hasznára 
volt hallgatóinak, XI. Benedek a zágrábi egyház püspökévé tette. Egyházmegyéjét 
nagy életszentséggel és éberséggel kormányozta, s az egész ország békéjéért és 
gyarapodásáért fáradozott szüntelen, míg 17 esztendı múlva, hogy kitérjen az emberi 
megbecsülés elıl, visszatért Itáliába. XXII. János pápa áthelyezte az apuliai Lucera 
püspökségre. Még 13 évig kormányozott nagy tudománnyal, irgalmassággal, 
jámborsággal, s minden egyéb erénnyel. Érdemekkel és évekkel telve 1332. augusztus 
3-án elköltözött az égbe, hogy átvegye fáradozásai jutalmát. Az Egyház engedélyezte, 
hogy mint szentrıl, officiummal emlékezzünk meg róla. 

 

 (Összeállította: Kiss Gábor) 

Kalendárium 
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KKKK    
A férj vacsora után lemegy kocsmába egy korsó sörre. Két korsó sör 

után fröccsöt rendel, azután feleseket, aztán éjféltájban arra eszmél, hogy a csapos 
csikorog a székekkel, leoltja a lámpákat, zárni készül. 

Na, a holnapi viszontlátásra! - mondja a csaposnak, es megindul az ajtó 
felé. De a következı pillanatban elvágódik, teljes súlyával pofára esik. Elkúszik 
az ajtóig, felhúzza magát a kilincsen, de ugyanúgy elzúg. Kúszik egy kicsit, aztán 
megint feltápászkodik, de nem tud talpon maradni. Szép lassan hazakúszik, néha 
megpróbál felállni, de nem adja fel. Utóljára az ágya elıtt próbál felállni, 
szerencséjére ezúttal az ágyba zuhan. Reggel a felesége böködi a seprőnyéllel: 

- Szóval megint lerészegedtél, ugye? 
- Azt te meg honnan veszed? 
- Telefonáltak a kocsmából, hogy megint otthagytad a tolókocsidat. 
 

KKKK    
Egy hatalmas kamion száguld a sztrádán, mögötte kissé 

lemaradva egy Trabant. A kamionos hirtelen megáll, egy rúddal 
végigcsapkodja a ponyvát, és továbbhajt. Kis idô múlva 
megismétlôdik a jelenet. Amikor harmadjára is elkezdi csapkodni a 
ponyvát, a Trabantos megkérdi: 

 - Miért veri mindig a ponyvát? 
- Pofonegyszerû. A kocsi teherbírása öt tonna,én meg most 

hét tonna papagájt szállítok, így két tonnának mindig repülnie kell...  
 

KKKK    
Egy asszony az éjszaka közepén arra ébred, hogy nincs mellette 

az ágyban a férje. Felkel, kimegy a hálószobából, és látja, hogy a férfi ott 
ül a konyhaasztalnál egy üveg Whisky mellett és bánatos arccal bámulja a 
falat. Kortyol egyet a poharából, majd kitöröl egy könnycseppet a 
szeméből. 

- Mi baj van, drágám? Miért nem alszol ilyen késő éjjel? - kérdezi 
a feleség. 

A férj felnéz: 
- Emlékszel, amikor elkezdtünk járni, és még csak 16 éves voltál? 
- Igen, emlékszem. 
- És arra, amikor az apád rajtakapott minket a kocsija hátsó 

ülésén? 
A nő leereszkedik a férje mellé egy székre: 
- Igen, édesem, erre is emlékszem. 
- Aztán a fejemhez nyomott egy fegyvert és azt mondta: Vagy 

elveszed a lányomat, vagy gondoskodom róla, hogy 20 évre börtönbe 
kerülj! 

- Igen, rémlik valami. - feleli halkan az asszony. 
- Na, . . . hát éppen ma szabadulnék! 

 

Viccek: 
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1. Szent Lukács; Ég és föld elmúlnak, 
de az én igéim el nem múlnak. 
2. Máté 25,40; Ef 5,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Adventi idézet keresése 
 
 

Milyen idézetet tudsz kiolvasni a gyertyából? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rejtvényre adott megfejtéseiket minden hónap 28-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy 
Interneten. 

Elızı rejtvényünkre sajnos egyetlen helyes megfejtés sem érkezett: 

 

Az októberi rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Krisztus a hit által a szívetekben lakjék. (Ef 3,17)” 
 

CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Tóth Zoltán 
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert 

Lektorálta: Liszkai Tamás plébániai kormányzó 
E-mail: csodatevo@citromail.hu 

 

Rejtvények gyerekeknek!!! 

1. A kiemelt betőtıl kezdve, lóugrásban haladva egy 
szentírási idézetet olvashatunk össze. 


