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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Ima templombúcsú ünnepén
Templombúcsú napján hódolva imádunk Téged,
Urunk és Istenünk.
Templomunk

a

Te

házad,

számunkra

pedig

kegyelmed áldásának helye. A templomban lettünk Isten
gyermekeivé a keresztségben. A templomban szállott
lelkünkbe a Szentlélek, a bérmáláskor. A templom
oltárán

újítja

meg

Jézus

keresztáldozatát

a

szentmisében. Itt táplál a szentáldozásban és fogadja
imádásunkat

az

Oltáriszentségben.

Ennek

gyóntatószékében bocsátja meg bőneinket. A házasulók
itt pecsételik meg örök hőséget ígérı frigyüket. Innét
indul halálos ágyunkhoz és koporsónkhoz Isten szolgája.
Add

Urunk

a

kegyelmet,

hogy

templomunk

áldásaiban részesüljünk, szent hitünkben kitartsunk,
Krisztus Egyházának hőséges hívei legyünk életünkben és
halálunkban. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen
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Föltekintünk a szegénység ködfelhıin át
1. Föltekintünk a szegénység ködfelhőin át,
Páduának csillagára, Szent Antal terád.
Bízva hozzád fordulunk, bajainkban gyámolunk.
Hallgat szádra, hő imádra Jézus, jó Urunk.

2. Szent Ferencnek nyomdokában vigasztalva jársz,
Nyert ügyünk van, ha te ott fenn oltalmunkra állsz.
Szánd a néma szenvedőt, aggódót a harc előtt;
Szánd a bárányt, hogyha látod a tövisben őt.

3. Jézus által terveinket jó sikerre vidd,
Megfogadjuk, el nem hagyjuk hű szegényeid.
Alamizsnánk édesebb, ha megáldja szent kezed,
Fölkel tőle új erőre a porbaesett.

4. Tiszta férfi, karjaidban a kis Jézus ül,
Szólj mellettünk, mert szavadra hozzánk édesül.
Ő az angyali kenyér, lelkünk csak belőle él,
Porló testünk feltámadást csak benne remél.

5. Antal, kinek lángszavára mély tenger felel,
Szívünk siket mélységét is szavad verje fel.
Boldog, aki rád figyel, nyomdokodban indul el
Krisztus útján, hős erényre, porból égbe fel.

6. Majd ha fut már a megfáradt test alól a föld,
Ó Szent Antal, üdvösséget ott keresve fönt,
Segítsd véled zengenünk: „Ó dicső Szűz, légy velünk!
Ha velünk vagy, Jézus Anyja, ki győz ellenünk!”
(SZ.V.U. 216.)
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Páduai Szent Antal
Egyháztanító.
(1195 – 1231)
Ünnepe: június 13.

A portugáliai Lisszabonban
született, eredeti neve Fernão de
Bulhoes. Apja lovag volt II.
Alfonz király szolgálatában. Antal
az

ágostonosok

kanonokrendi

kolostorába lépett be, de azt kérte,
helyezzék
rendházba,

át

a

mert

coimbrai
barátainak

látogatásai erısen zavarták. 1221
– ben ferences lett, s ekkor vette
fel az Antonius nevet.
Hittérítıként Marokkóba ment, de gyenge egészségi állapota miatt vissza
kellett fordulnia. A vihar Szicíliába sodorta hajóját, ahol részt vett a ferencesek
1221. évi általános káptalanján, melyen maga Szt. Ferenc is jelen volt. A
káptalan idején elküldték a vidéki São Paolo-menedékház élére, abból a
megfontolásból, hogy ez a tisztség nem jár sok munkával, egészségi állapota
pedig amúgy is gyenge.
Egy pappá szentelés alkalmából a látogató dominikánus barátok nem
készültek fel szentbeszédre, Antalt kérték fel rendtársai, hogy rögtönözzön egy
szónoklatot, mert látták, hogy mőveltebb többi franciskánus rendtársánál.
Biztatták, hogy beszéljen szabadon. Ez a prédikáció indította el hitszónoki
pályafutását. Felhatalmazták, hogy prédikálhat szerte Itáliában; roppant sikerrel
szónokolt, lelkesedése és ékesszólása hatalmas tömegeket vonzott.
A teológia lektorának nevezték ki, majd Emilia és Romagna helyettes
provinciálisa lett, s a rend küldötteként jelent meg az általános káptalanon IX.
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Gergely pápa színe elıtt, 1226-ban. A pápától felmentést kapott hivatali
kötelezettségei alól avégett, hogy Itália-szerte prédikálhasson. Megdöbbentı
sikereket ért el hittérítıként és gyóntatóként. Azt beszélték róla, hogy szent
életvitele szinte sugárzik személyébıl. Beszédei olyan tömegeket vonzottak,
hogy a kisebb templomok elıtt a szabad ég alatt kellett a hívekhez szólnia.
Páduában telepedett le, és megreformálta a várost; azon munkálkodott, hogy
zárják be az adósok börtönét, támogassák a szegényeket, térítsék igaz útra az
eretnekeket. Szt. Ferenc halála után ı és Adam, egy angol szerzetes, szívósan
ellenezték a „spirituális” ferencesek szigorú életvitelével szemben az
úgynevezett carnales („testiek”) lazaságát.
Vízkórban betegedett meg, ezért 1231-ben Camposanpieróba ment pihenni.
Útban Páduába, a klarisszák arcellai zárdájában halt meg harminchat évesen.
Minden idık legnagyobb hitszónokának tekintették, s a pápa „Élı Frigyládá”nak nevezte, olyan ragyogóan ismerte a Szentírás minden mondatát.
A szegények és az elnyomottak védıszentje (a közbenjárásáért nyújtott
adományokat „Szent Antal kenyeré”-nek nevezik). Patrónusa továbbá a meddı
asszonyoknak, az aratásnak, Padovának (Páduának) és a flamand férfiaknak.
Elveszett tárgyak visszaszerzése végett is hozzá fohászkodnak; ez utóbbi
szokásnak az lehet a magyarázata, hogy legendája szerint egy noviciátus
megszökött Antal zsoltároskönyvével, de egy jelenés azt parancsolta a tolvajnak,
hogy szolgáltassa vissza a kódexet.
A mővészi ábrázolásokon néha úgy látjuk, hogy a gyermek Jézust tartja a
karjai közt; ezt a képet életének egyik epizódja magyarázza, amely szerint egy
vendéglátója titkon megleste, és azt látta, hogy a kisdeddel beszélget. Ábrázolják
úgy is, hogy kezében liliomot tart; máskor kezében vagy a kebléhez szorítva
eleven lángot tart, vagy búzakalászt, annak a csodatételnek emlékére, hogy egy
alkalommal előzte a veteményt dézsmáló madarakat, más alkalommal pedig az
igehirdetésre összecsıdült tömeg összetaposta a gabonatáblát, amely mégis dús
termést hozott aratáskor.
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Imádság Páduai Szent Antalhoz
(Bármily bajban)

Megtört

és

alázatos

szívvel

fordulok

hozzád,

szomorodottak

vigasztalója, Szent Antal! Térdrehullva kérlek, tekints szenvedéseimre s
ama súlyos keresztre, mely alatt nyögök. Jöjj segítségemre, aki mindenkin
segítesz, ha hozzád folyamodik. Könyörögj érettem Krisztus Urunknál, aki
bár kéréseinket irgalmasságánál fogva meghallgatná, igazságosságánál
fogva segélyét az érdemtelenekkel szemben halogatja. De te, ó, Szent
Antal! aki hő szolgája vagy, mi mindent nem tehetsz e szeretı atyai szívnél!
Mit tagadhat meg ez az igazságos bíró tetıled, bizalmas barátjától? Azért
erıs pártfogóm! arra
bocsánatát,

hogy

elnyerhessem.

a

Nyerj

kérlek, eszközöld ki mindenek elıtt bőneim
kívánt

segítséget

meghallgatást

bajomban

ügyemben,

annál

hogy

a

könnyebben
szentjeiben

csodálatos Istent itt e földön s az örökkévalóságban dicsérhessem és
magasztalhassam.
Ámen

Szent Antal olvasója
1. Aki Szent Antal karjaiba leszálltál
2. Aki Szent Antalt dicsıségében megkoronázta
3. Aki Szent Antal nyelvét épségben megtartotta
4. Aki Szent Antal szegényeit táplálja
5. Aki Szent Antal közbenjárására minket mindig megsegít
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Szent Antal legendái
Amikor Szent Antal Riminiben tartózkodott.
Mivel a város tele volt eretnekekkel, már jó néhány
napja prédikált nekik, s vitázott velük Krisztus
tanításáról és a Szentírásról, hogy visszavezesse ıket
a hit világosságára és az igazság útjára. Az
eretnekek azonban csak nem hajlottak szavára, sıt
keményszívőségükben és megátalkodottságukban
meg sem akarták hallgatni ıt. Ezért egyik nap Szent
Antal Isten sugallatára a tengerpartra ment, és
megállva ott, ahol a folyó a tengerbe ömlik, mintha
szentbeszédet kezdene, Isten nevében így szólt a
halakhoz: - Tengernek és folyónak halai, halljátok
Isten szavát, minthogy a hitetlen eretnekek
elfordítják tıle fülüket! - S ahogy ezt kimondta, a
kisebb nagyobb halaknak akkora sokasága úszott a
part felé, hogy sem a tengerben, sem a folyóban
soha nem lehetett látni ıket ilyen tömegben.
Valamennyi kidugta fejét a vízbıl, és szép rendben
Szent Antal felé fordult, mégpedig úgy, hogy elıl a
part közelében az apróbb halacskák, mögöttük a
közepes nagyságúak és beljebb, ahol már mélyebb
volt a víz, a nagy halak sorakoztak föl. Miután
elhelyezkedtek, Szent Antal ünnepélyesen prédikálni
kezdett nekik:
- Testvéreim, kedves halak! Ti igen nagy
hálával tartoztok a Teremtınek, aki ilyen nemes
elemet
rendelt
számotokra
lakóhelyül.
Tetszésetekre bízta, hogy az édes vagy a sós
vizet választjátok, biztos menedékhelyekrıl
gondoskodott, ahol meghúzhatjátok magatokat a
viharok elıl. İ adta nektek a tiszta és átlátszó
italt, valamint az eledelt, amellyel táplálkoztok. Amikor megteremtett benneteket
nagylelkő és jóságos Alkotótok, meghagyta, hogy növekedjetek és szaporodjatok,
és rátok adta áldását. A vízözön idején pedig, amikor a többi állat elpusztult,
egyedül titeket óvott meg a veszedelemtıl. Ezenfelül még uszonyokkal is ellátott
benneteket, hogy közlekedhessetek, amerre tetszik. Isten rendelésébıl ti
menthettétek meg Jónás prófétát, hogy három nap múlva épen és egészségesen
partra tegyétek. Ti szolgáltattátok a mi Urunk Jézus Krisztusnak az adópénzt, amit
szegénysége miatt nem tudott volna megfizetni. Ti voltatok az örök királynak, Jézus
Krisztusnak eledele halála elıtt és csodálatos módon föltámadása után is.
Mindezekért dicsérni és áldani tartoztok a jó Istent, aki sokkal több jótéteménnyel
halmozott el benneteket, mint a többi teremtményt.
Szent Antal buzdító beszédére a halak tátogatni kezdték szájukat, és mozgatni
fejüket, és a tiszteletadás egyéb jeleivel, ahogyan csak tılük tellett, dicsérni kezdték
Istent. Amikor Szent Antal látta, milyen igyekezettel fejezik ki hódolatukat a Teremtı
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Isten iránt, szíve örömmel telt el, és fölkiáltott: - Áldott legyen az örök Isten, aki
megmutatta, hogy jobban figyelmeznek szavára az oktalan állatok, mint a hitetlen
emberek. - Minél tovább prédikált, annál jobban növekedett a halak sokasága, s egy
sem mozdult el helyérıl. A csoda hírére özönleni
kezdett a város népe, közéjük vegyülve az
említett eretnekek is. Ezek a bámulatos és
nyilvánvaló csoda láttára megtörtek, odaborultak
Szent Antal lábaihoz, úgy hallgatták beszédét.
Akkor Szent Antal a katolikus vallásról kezdett
prédikálni, s oly magasztosan szólt róla, hogy az
eretnekeket megtérítette, és visszavezette a hit
igaz forrásához, Krisztushoz, a hívıket pedig
nagy vigasztalásukra megerısítette hitükben.
Miután befejezte beszédét, Isten áldásával
elbocsátotta a halakat, s a halak vidáman
fickándozva, az emberek meg szívükben
örvendezve távoztak. Ezután Szent Antal még
egy darabig Riminiben maradt, és prédikációi
dúsan gyümölcsöztek a lelkekben.

Szent Antal egyszer egy zsidó embert meg
akart gyızni arról, hogy Krisztus valójában jelen
van az oltáriszentségben. Az ember kiéheztette
állatát annak reményében, hogy megnyerje a
fogadást. Amikor a zsidó, szamarát a kehely és
az ostya elé vezette. Az állat a szentség láttán
térdre zuhant. (Nem a szénát választotta, hanem
az Oltáriszentséget.) Így a zsidó emberben
kétség sem merült fel többé Szent Antal
igazáról.

Harangok Röszkén
Szeretnénk méltóképpen megünnepelni, hogy harangjaink 75 évvel ezelıtt
szólaltak meg elıször.
1929. június 13-án, Szent Antal ünnepén.
75 éve adnak hírt a községünkben történı örömökrıl, és szomorúságokról. Már
minden hangját figyeljük, lessük: Milyen hírt közöl most? Szinte már röszkei polgár.
Ismerjük meg ıket közelebbrıl is!
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1.

A legnagyobb harang Fisz hangot ad, 715 kg és 110 cm átmérıjő. A
Szentháromság dombormőve alatt ez olvasható: „A Szentháromság egy Isten
tiszteletére áldozat kész szeretettel öntötték a szeged - röszkei plébánia hívei, XI.
Piusz uralkodása, Dr. Moóri Glattfelder Gyula csanádi püspök, Várhelyi József
praelátus- esperes, Kopasz Antal plébános és Papp József egyházközségi világi
elnök idejében.”
A harang másik oldalán a pápai és püspöki címerek alatt: „Isten parancsára hívlak zengvebongva, hétköznap munkába, ünnepen templomba. Munka és imádság kettıs szent hevében,
Virradj szebb jövıre szegény magyar népem.”
2.
A kegyuraság által adományozott második harang Á hangot ad, 413 kg, és 95 cm
átmérıjő. Egyik felén Magyarok Nagyasszonyának reliefje alatt ez olvasható: „A
Magyarok Nagyasszonyának tiszteletére ajánlják e harangot az igazságtalanul
megcsonkított, megalázott Mária-országának szebb jövıben bízó hő gyermekei.”
A másik felén a városi és a püspöki címer látható ezzel a felirattal: „A szeged – röszkei
egyházközség híveinek adományozta Szeged Sz. Kir. Város, mint kegyúr Dr. . Moóri
Glattfelder Gyula csanádi püspök, Kopasz Antal plébános, gróf Kleberszberg Kunó
kultuszminiszter, Dr. Aigner Károly fıispán, Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a kegyúri
bizottság elnöke, Dr. vitéz Szabó Géza kegyúri tanácsnok, Dr. Tóth Imre kegyúri képviselı és
Papp József hitközségi elnök idejében, hogy érc szavával A Boldogságos Szőzanya erényeire
és a hazafiúi erények ápolására buzdítsa híveit.”
3.
A harmadik harang a LÉLEK harang, mely CISZ hangú és 219,5 kg súlyú. Szent
István király dombormőve alatt ez a felirat olvasható: „Hirdesse e harang elsı szent
királyunk dicsıségét és egyházközségünk híveinek azon örömét, hogy 1921
augusztus 20-án felszabadultak a szerb uralom alól és újból a magyar Szent Korona
tagjai lettek.”
Túloldalán ez a szöveg áll. „Készült a szeged – röszkei egyházközség tagjainak adományából
Dr. Moóri Glattfelder Gyula Csanádi püspök, Kopasz Antal plébános, Papp József hitközségi
elnök idejében.”
4.
A negyedik harang a legkisebb, de a legrégebbi. Csak 72 kg és 55 cm átmérıjő és a
következı felirattal látták el: „Sz. Döme, Sz. Josepe könyörögjetek. Röszke s
Watzele Anna öz. assz. Öntetett 1841 Takáts M. Paja An. Gyurisits Ig. birák alatt,
Egartner Ignatz öntötte Temesváron 1841.

Viccek:
A cigány lopni indul. Útközben megáll a templomnál, hogy a lopás sikeréért
imádkozzon. Szent Antal szobrához érve a következıket mondja:
-Drága Szent Antal! Kérlek, segíts meg engem. Ha a lopásom sikerrel jár, nagy
adománnyal hálálom meg. De ha nem, én visszajövök, és olyan bosszút állok, hogy csak
na!
Hallja ezt a sekrestyés is és nagyon megijed. A plébánossal együtt úgy döntenek, hogy
kicserélik a szobrot annak egy kisebb mására. Másnap jön a cigány, megáll a kis szobor
elıtt és indulatosan a következıket mondja:
-Hé Antikám, küld ki apádat, beszédem van vele!
CSODATÉVİ
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor
Lektorálta: Kartal József plébános
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