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Theodor Burzer nyomán 
 

Imádság Nagyböjtre 
 

Urunk, Jézus Krisztus, 
föltámadásod ünnepéig 

a nagyböjti idıszakban élünk. 
Arra szólít minket ez az idı, 

hogy megtérjünk és megújuljunk 
keresztény életünkben, 

hogy többet imádkozzunk, 
és odaadóbban gyakoroljuk 

a testvéri szeretet 
nagyszerő tetteit. 

 
Ezért kérünk Téged: 

Segíts minket, 
hogy minden, amit teszünk, 

Veled kezdıdjék el 
és Veled végzıdjék. 

Erısíts minket jó szándékunkban, 
hogy a nagyböjti gyakorlatok által 

mindennap 
egyre jobbak legyünk. 

Ámen! 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 

1. Csütörtök  Szent Lea 
2. Péntek  Szent Ágnes 
3. Szombat  Szent Frigyes 
4. Vasárnap 9h: Rózsafüzér Társulat élı és 

elhunyt tagjai 
este: 

Nagyböjt 2. vasárnapja 
Szent Kázmér 

5. Hétfı  Szent Adorján 
6. Kedd  Szent Koletta 
7. Szerda  Szent Perpétua, Felicitas 
8. Csütörtök  Istenes Szent János 
9. Péntek  Szent Franciska 
10. Szombat Bende Sándor, Szécsi József, Dr. Vas 

József 
Szent Emil 

11. Vasárnap 9h: Kószó Jenı, Magyari Imre, 
Farkas Ilona 
este: Vér Géza 

Nagyböjt 3. vasárnapja 
Szent Konstantin 

12. Hétfı  Szent Gergely 
13. Kedd  Szent Patrícia 
14. Szerda Kis József Szent Matild királyné 
15. Csütörtök  Szent Kelemen 
16. Péntek Id. és Ifj. Lovászi Imre Szent Herbert 
17. Szombat Ördög József, Ábrahám Mihály, 

Reznák Julianna és családjaik 
Szent Patrik 

18. Vasárnap 9h: Kartal József 
este: Király Istvánné Szekeres 
Ilona, Révész Sándorné Szekeres 
Mária, Révész Sándor, Szekeres 
Ferencné Szegedi Rozália 

Nagyböjt 4. vasárnapja 
Szent Sándor 

19. Hétfı  Szent József 
20. Kedd  Csáki Boldog Mór 
21. Szerda  Szent Benedek, Flüei Szent 

Miklós 
22. Csütörtök  Szent Beáta 
23. Péntek  Szent Ottó 
24. Szombat Papp Gábor Szent Gábor 
25. Vasárnap 9h: Tóth Matild, Tóth Teréz, Dr. 

Vas József 
este: Vér István, Vıneki Mária 

Nagyböjt 5. vasárnapja 
Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 

26. Hétfı  Szent Emánuel 
27. Kedd  Szent Lídia 
28. Szerda  Szent Johanna 
29. Csütörtök  Szent Bertold 
30. Péntek  Climacus Szent János 
31. Szombat Krabót József Szent Benjámin 

Miseszándékok 
Március (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 
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HIT, REMÉNY, SZERETET 
(MONDHATJÁK AZ ÖSSZEGYŐLT HÍVEK A SZENTMISÉRE VÁRVA A TEMPLOMBAN, BŐNBÁNATI IDİBEN) 

 

Hiszek Tebenned igaz élı Istenem, aki a jónak jutalmazója, és a gonoszoknak 
büntetıje vagy. Hiszem, hogy egy vagy Lényegedben, három a Személyedben én 
Teremtım, Megváltóm és Megszentelım. Hiszem és vallom azt a hitet, amelyet Krisztus 
urunk tanított, az Apostolok hirdettek, és a római katolikus anyaszentegyház tart. Ebben a 
szent hitben állhatatosan akarok élni és meghalni, mert ezt a hitet Te, a véghetetlen 
bölcsesség és csalatkozhatatlan igazmondó nyilatkoztattad ki. 

Bízom Uram Istenem a Te végtelen irgalmasságodban és Jézus Krisztus drága 
vérében, amelyet oly nagy szeretettel ontott ki érettem. Bízom, hogy megbocsátod minden 
vétkemet, örök boldogságot adsz, és annak elnyerésére bıséges kegyelmet. Te ezt 
megígérted Istenem, aki ígéreteid megtartásában hő és hatalmas vagy. 

Szeretlek Téged Istenem, mindenekfölött, teljes szívembıl, lelkembıl, egyedül a Te 
jóságodért. Vajha oly igaz szeretettel szeretnélek, amint szeretnek Téged a szent angyalok 
és dicsıült szentek. Ezeknek szeretetével egybekapcsolom az én csekély szeretetemet és 
bemutatom Neked. 

Szeretem Istenem minden felebarátomat is Teéretted, mert parancsolod, hogy 
szeressem ıket. Az irántad érzett szeretetbıl minden testi-lelki jót kívánok nekik. Azért az 
ellenem vétkezıknek tiszta szívbıl megbocsátok. Akik ellen pedig én vétettem, azoktól 
szent színed elıtt alázatosan bocsánatot kérek. 

Mivel úgy szeretlek Téged Istenem, azért teljes szívembıl szánom és bánom, hogy 
Téged, szeretetre méltó Istenemet bármikor is megbántottalak. Utálom és győlölöm egész 
életemben elkövetett minden bőnömet. Bárcsak megtehetném, hogy azokkal sohase 
bántottalak volna meg. Kész vagyok ezután inkább meghalni, mintsem hogy Téged 
akármilyen, de különösen halálos bőnnel megbántsalak. Szent kegyelmeddel erısíts meg ez 
indulataimban, föltett jó szándékaimban, hogy holtig állhatatosan megmaradhassak 
azoknak. 

Azon kívül szent akaratodnak gondviselı vezérlésébe ajánlom testemet, lelkemet, 
életemet és mindenemet. 

Legyen meg Uram mindenben szent akaratod: szegénységemben vagy 
gazdagságomban, betegségemben vagy egészségemben, kárvallásomban vagy jó 
szerencsémben, avagy egyéb testi-lelki boldog vagy boldogtalan állapotomban, de 
különösen ajánlom halálom óráját, amely ma, vagy bármikor bekövetkezhetik. Ezeket a 
szent indulatokat most azért ébresztem föl, hogy a végsı szentségekben méltóképpen 
részesülhessek. Add Uram, hogy valóban is részes legyek bennük a kereszthalált 
szenvedett Úr Jézus érdemeiért! 

Ámen 
(Szerkesztette: Ábrahám Judit) 
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Egyházközségi hírek: 

 

Plébánosunkat, 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 - Péntek: 900 – 1200 –ig. 
A plébánia weboldala: 
 www.plebaniahivatal.roszkenet.hu 

 
Nagyböjt péntekjein 17.30 órai kezdettel keresztutat végzünk a 

templomban. 
Az esti szentmisék március 3-tól szombaton és vasárnap újra 18 

órakor kezdıdnek. A hétköznapi szentmisék (péntek kivételével) március 15-
ig 17 órakor kezdıdnek a Kartal Házban. A pénteki misék kezdési idıpontja: 
18 óra. 

Március 15-én, csütörtökön, Nemzeti ünnepünkön reggel 8 órakor 
tartunk ünnepi szentmisét a templomban, majd ezt követıen megkoszorúzzuk 
a templom mellett található nemzeti emlékmővet. 

A családcsoport márciusi összejövetelét március 17-én, szombaton, 15 
órai kezdettel tartja a Kartal Házban. 

Páduai Szent Antal imaórát tartunk március 22-én, csütörtökön, a 
szentmise után. 

Nagyböjti lelkigyakorlatunkat idén Fabisz Ákos diakónus tartja a 
március 24-én, szombaton 18 órakor és a március 25-én, vasárnap 9 órakor 
kezdıdı szentmisék keretében. 

Márciusban a házszenteléseket folyamatosan végezzük a Dózsa György 
utcában és a merıleges utcákban (Ságvári, Táncsics, Szekfő, Petıfi utcák). A 
külterületi házak szentelésére várhatóan március második felében kerül sor. 

Akikhez nem sikerül bejutni, vagy megbeszélt idıpontra kérik a 
házszentelést, igényüket jelezzék a plébániahivatalban személyesen, vagy a 
plébánia mobiltelefonszámán (30/359-1050) hívás ill. sms útján, vagy a 
roszkeplebania@citromail.hu e-mail-címen. 

 

Szentmiseszándékok írathatók a plébániahivatalban, vagy a szombati és 
vasárnapi szentmisék elıtt, ill. után a sekrestyében. 

Akik 2012-ben egyházi házasságot szeretnének kötni, kérjük, jelezzék 
igényüket lehetıleg február végéig a plébániahivatalban. 
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Németországban, München közelében történt az alábbi eset. 
Olyan plébánián, ahol szokásban van, hogy a házasságra jelentkezı jegyespárokat 

nemcsak a házassági kötelességre oktatja ki a plébános, hanem életük e nagy lépése elıtt 
még egyszer átismétli velük a hittant is, ha azt szükségesnek találja, ifjú pár jelentkezik. 

A jegyespárral együtt jött a leánynak édesapja is. A plébános néhány kérdést adott 
föl a mennyasszonynak, aki igen okosan és helyesen felelt meg azokra. Utána a vılegény 
következett. Tanult ember volt, még pedig fıiskolát végzett. A plébános nem nagyon 
nehéz kérdéseire az azonban teljesen tájékozatlan feleleteket adott. A mennyasszony irult 
– pirult vılegénye helyett is, az azonban hetykén mosolygott a plébánosra és hányi – veti 
módon megjegyezte: 

— No, attól még jól eltarthatom én a Mariskát, ha a papok hókuszpókuszairól 
keveset is tudok. 

A plébános nem felelt e sértı megjegyzésre, hanem tovább folytatta a kérdezést: 
— Legyen olyan szíves, és mondja el kérem még nekünk a Miatyánkot. 
A fiatalember neki kezdett, de a közepénél megakadt és sehogy sem tudta azt 

hibátlanul elmondani. 
Erre aztán megszólalt a mennyasszony atyja is: 
— Nézze barátom, — fordult a vılegény jelölthöz, — innét a plébániáról egyedül 

távozzék és kerülje a házamat. A lányomat nem adhatom önhöz. 
— De ugyan miért? — kérdezte valósággal meghökkenve és elsápadva a 

fiatalember. 
Az apa azonban szomorúan, de komoly elhatározottsággal felelt: 
— Hogy ön a hit igazságairól nagyon keveset tud, az valóban szomorú dolog. Azt 

mutatja, hogy vallásával nem sokat törıdik. De ön még a Miatyánkot sem tudta 
elmondani, ami pedig arról tesz bizonyságot, hogy imádkozni sohasem szokott. Hogyan 
adja én a leányomat oda és bízzam az egész jövıjét egy olyan emberre, aki Istennek 
tartozó legelemibb kötelességét sem teljesíti? Aki Istent nem féli és nem szolgálja, az 
családjával sem fog törıdni és annak a szívében a szeretet is csak testi érzelem, ami ha 
elpárolog, nem marad helyében semmi komoly dolog. 

Az elszánt, komoly atya kézen fogta leányát és otthagyta az ámuló – bámuló 
fiatalembert. 

* 
Az idı megmutatta, hogy helyesen cselekedett. A vallását oly kevéssé ismerı ifjú 

néhány hónapra rá egy másik, ugyancsak katolikus leányt vett el, másik városban tartván 
meg esküvıjét. Alig voltak néhány hónapig együtt, házasságuknak szomorú vége lett. A 
férfi már néhány hét múlva megcsalta feleségét és rosszul bánt vele. A fiatalasszony 
elkeseredett napokat élt az oldalán és a vége nagyon szomorú lett. Elvesztette lelki 
egyensúlyát és elkövette a legnagyobb bőnök egyikét: öngyilkos lett. 

(Összegyőjtötte: Kiss Gábor) 

Az okos apának cselekedete 
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DDrráággaa  JJéézzuussoomm,,  tteesstteemm--lleellkkeemm  KKiirráállyyaa!!  

  

SSaajjnnáálloomm  ééss  bbáánnoomm,,  hhooggyy  bbûûnneeiimm  áállttaall  éénn  iiss  „„ffeesszzííttssdd  mmeegg””--eett  

kkiiáállttoottttaamm  aa  ttöömmeeggbbeenn……  

SSaajjnnáálloomm  ééss  bbáánnoomm,,  hhooggyy  éénn  iiss  ggúúnnyyoollttaallaakk……  

SSaajjnnáálloomm  ééss  bbáánnoomm,,  hhooggyy  éénn  iiss  aarrccuull  ccssaappttaallaakk……  

SSaajjnnáálloomm  ééss  bbáánnoomm,,  hhooggyy  ttöövviiss  vvoollttaamm  aa  kkoorroonnááddoonn……  

SSaajjnnáálloomm  ééss  bbáánnoomm,,  hhooggyy  éénn  iiss  ffooggttaamm  aa  kkaallaappááccssoott……  

SSaajjnnáálloomm  ééss  bbáánnoomm,,  hhooggyy  bbûûnneeiimmmmeell  hhoozzzzáájjáárruullttaamm  

mmeeggffeesszzííttéésseeddhheezz……  

  

KKöösszzöönnöömm,,  hhooggyy  vvééttkkeeiimmeett  MMaaggaaddrraa  vveetttteedd..  

KKöösszzöönnöömm,,  hhooggyy  aazzookkaatt  aa  kkeerreesszzttrree  vviitttteedd..  

KKöösszzöönnöömm,,  hhooggyy  éérrtteemm  mmeegghhaallttááll..  

KKöösszzöönnöömm,,  hhooggyy  kkiieennggeesszztteelltteedd  MMeennnnyyeeii  AAttyyáámmaatt..  

  

DDiiccssôôíítteelleekk  aa  ffeellttáámmaaddáássooddéérrtt!!  

DDiiccssôôíítteelleekk,,  mmeerrtt  eennggeemm  iiss  ffeellttáámmaasszzttaasszz!!  

DDiiccssôôíítteelleekk,,  mmeerrtt  mmeegghhíívvttááll  aazz  öörröökk  éélleettrree!!  

  

KKöösszzöönnöömm  ééss  eellffooggaaddoomm  aa  mmeeggvváállttáásstt..  

KKöösszzöönnöömm  ééss  eellffooggaaddoomm  aazz  úújj  sszzöövveettssééggeett..  

  

ÁÁmmeenn..,,
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Havas háztetô 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
 

A csokis laphoz, valamint a fehér laphoz tartozó hozzávalókból piskótát 

sütünk. A krémet elkészítjük, 3 dl tejet a vaníliás pudingporral, valamint a 

kávéporral sőrőre felfızzük, a margarint a cukorral habosra kikeverjük. 

Miután kihőlt a fızött krém, hozzáadjuk a habosra kevert margarint és 

csomómentesre elkeverjük. A csokis lapot kettévágjuk, az egyik fele lesz az alja, ezt 

követi a krém fele, majd a fehér lap, a krém másik fele és a csokis piskóta lesz a 

teteje. 

A tejszínhabot felverjük és rásimítjuk a csokis piskóta tetejére. Végül csoki 

reszelékkel megszórjuk. 
 

Ünnepi kipróbált receptek 

Jó étvágyat! 
 

Hozzávalók (tésztához): 
 

Csokis lap: 
• 6 db tojás 
• 3 evıkanál víz 
• 10 dkg liszt 
• 10 dkg cukor 
• 2 dkg kakaópor 
• ½ cs. sütıpor 

Fehér lap: 
• 3 db tojás 
• 1 evıkanál víz 
• 6 dkg liszt 
• 6 dkg cukor 
• ½ cs. sütıpor 

Hozzávalók (krémhez): 
 

• 20 dkg margarin 
• 15 dkg cukor 
• 3 dl tej 
• 1 cs. vanília íző fızni való 

puding 
• 1 cs. 3 az 1-ben kávépor 

Hozzávalók (tetejére): 
 

• 2 dl habtejszín 

A kép csak illusztráció. 
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Március 17. BOLDOG SARKANDER JÁNOS pap, BOLDOG SARKANDER JÁNOS pap, BOLDOG SARKANDER JÁNOS pap, BOLDOG SARKANDER JÁNOS pap, 
vértanúvértanúvértanúvértanú    

 

Skoczów, 1576. december 20. +Olmütz, 1620. március 17. 
Sarkander János atyja egyszerő ember lehetett, édesanyja azonban a 

Kornice lovagi családból származott. Házasságukból Jánoson kívül három fiú 
és egy leány született. 1589-ben az apa meghalt, az özvegy gyermekeivel 
együtt átköltözött a morvaországi Priborba. János itt kezdte meg 
tanulmányait. Négy évvel késıbb a bátyja után ı is az olmützi jezsuita 
kollégium növendéke lett. 1597-ben megkezdett filozófiai tanulmányait az 
1599-ben kitört pestisjárvány miatt Prágában fejezte be. 

1604 ıszén beiratkozott a grazi egyetem teológiai karára. 1606-ban 
megszakította tanulmányait és a morvaországi Valaské Meseríciben feleségül 
vett egy luteránus leányt. A házasságnak -- valószínőleg felesége halála miatt 
-- hamarosan vége szakadt. 1607. dec. 21-én János az olmützi fıesperes elıtt 
teológiai vizsgát tett, és megkapta a kisebb rendeket, majd a következı év 
márciusában pappá szentelték. 

Lelkipásztori mőködését a reformáció által erısen érintett olmützi 
egyházmegye plébániáin kezdte. 

Buzgósága láttán püspöke Boskovicébe, a „cseh testvérek” egyik fı 
fészkébe helyezte, végül 1616-ban megérkezett utolsó állomáshelyére, 
Holeovba. Ebben a városban alakították ki a jezsuiták a rekatolizáció egyik fı 
erısségét, s itt rendezték be az ünnepélyes fogadalomra készülı rendtagok 
házát, és arra kérték Dietrichstein bíborost, hogy megfelelıen energikus, 
hithő plébánost helyezzen melléjük. Így esett a választás Jánosra. 

A politikai körülmények meghiúsították a szép reményeket. 1618-ban 
ugyanis a nagyobbrészt protestáns cseh nemesek fellázadtak Ausztria ellen. 
Lobkowitz Popel Lászlót, Morvaország helytartóját és a katolikusok támaszát 
megfosztották tisztségétıl, Brünnben bebörtönözték, a jezsuitákat pedig 
május 17-én kiőzték a városból. János, a plébános maradt káplánjával 
egyedül a hívek támasza és minden győlölet célpontja. Különösen azért 
győlölték, mert a helytartó gyóntatója volt, s azt hitték, minden politikai és 
katonai titok birtokában van. A hívek azt tanácsolták neki, hogy meneküljön 
el. 

Kalendárium 
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1619 júliusában Lobkowitz egyik udvari emberét követve János 
Krakkóba ment, s nem maradt Holeovban más pap, csak a káplánja, Tucek 
Sámuel. János Krakkóból Czestochowába zarándokolt, majd egy hónap 
múlva a Lobkowitz család birtokára, Rybníkbe ment. Októberben levelet 
kapott Lobkowitztól, hogy térjen vissza Holeovba. János ekkor felajánlotta, 
hogy cserél a káplánnal: legyen az a plébános, ı meg a káplánja lesz. Ezt nem 
fogadták el. November végén érkezett vissza Holeovba. 

1620 februárjában II. Vaza Zsigmond lengyel király a császár 
segítségére indult, s amerre elvonult Sziléziában és Morvaországban, minden 
várost és falut kifosztottak a katonái. Amikor kozákjai Holeov közelébe értek, 
János kezében a monstranciával szentségi körmenetben vonult eléjük, ami 
annyira megdöbbentette a katonákat, hogy a várost érintetlenül hagyták. 
Ebbıl azonban a morva nemesek arra következtettek, hogy János összejátszik 
ellenük a lengyel királlyal, sıt a császárral is. 

Morvaország ekkor új legfelsıbb bírót kapott Bítovský Vencel 
személyében, aki mőködését azzal kezdte, hogy a katolikus papokat 
bebörtönöztette. Jánosnak sikerült titokban elhagynia Holeovot, de elfogták. 
Mint árulót megláncolva vitték Olmützbe és bíróság elé állították. A bíróság 
egyetlen katolikus tagjától ismerjük az eljárás részleteit. A fı vád János ellen 
az volt, hogy ı hozta Morvaországra a kozákokat. A vád hátterében és az azt 
követı bánásmódban azonban a katolikus pap elleni izzó győlölet húzódott 
meg. 

A február 13-i kihallgatáson azzal vádolták, hogy mint gyóntatónak és 
tanácsadónak tudnia kellett Lobkowitz terveirıl, s bőnös abban, hogy e 
terveket nem fedte fel a protestáns elöljáróknak. A harmadik kihallgatáson 
felelısségre vonták a sérelmekért, amelyek a Holeovban folyó rekatolizáció 
során a protestánsokat érték. A negyedik kihallgatáson számon kérték tıle, 
miért nem jelentette Lobkowitz terveit, hiszen a gyónásban tudomást kellett 
szereznie ezekrıl. János csak annyit válaszolt, hogy elıször is semmi 
ilyesmirıl nem volt tudomása. Másodszor, ha a gyónásban lett volna is errıl 
szó, neki akkor is ıriznie kellett volna a gyónási titok pecsétjét. Ezután három 
órára kínpadra vonták. Zsoltárokat imádkozva türelmesen állta a 
gyötrelmeket. A kínzás során olyan sérüléseket szenvedett, melyek 
következtében egy hónap múlva börtönében meghalt. Életének utolsó 
hónapjában, amely meghosszabbított haldoklás volt, panasz nélkül tőrt és 
szüntelenül imádkozva együtt szenvedett a Megfeszítettel. 

A kortársak egyértelmően a katolikus hit vértanújának tekintették. 1859. 
szeptember 11-én avatták boldoggá. (Összeállította: Kiss Gábor) 
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ElôElôElôElôkészületi imádságkészületi imádságkészületi imádságkészületi imádság    

az elmélkedéshezaz elmélkedéshezaz elmélkedéshezaz elmélkedéshez    
 

Karl Rahner: 
 

Elıkészületi imádság az elmélkedéshez 
Jézus szenvedésérıl és haláláról 

 
 

Jézus szenvedésérıl és haláláról Urunk, Jézus Krisztus, 

Megváltónk és Üdvözítınk, áldott szent kereszted elıtt térdelek. 

Megnyitom szívemet és lelkemet drága szenvedésed szemlélésére. 

Keresztedet állítom szegény lelkem elé, hogy jobban megértsem és 

szívembe véssem, mit tettél és szenvedtél értem. 

Kegyelmed segítsen, hogy előzzem szívem tompaságát és 

közömbösségét, és elfelejtsem mindennapjaimat ebben a félórában, 

amikor szeretetem, bánatom és hálám nálad idızik. 

Szívek királya, megfeszített szereteted karolja át gyönge, 

szegény, fáradt és meggyötört szívemet. 

Adj nekem bensıséges érzelmet irántad. 

Ébreszd föl bennem, aminek híjával vagyok: a részvétet és 

szeretetet irántad, a figyelmet és hőséget, hogy támogassanak, amikor 

szent szenvedésedrıl és halálodról elmélkedem. 

Ámen.
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gggg    
Válóperes tárgyaláson sírva panaszolja a feleség:  
- A férjem úgy bánt velem, mint egy kutyával!  
A bíró együttérzın:  
- Megverte önt?  
- Azt nem, de azt akarta, hogy hőséges legyek! 

gggg    
Egy focista panaszkodik egy szurkolónak:  
- Képzelje, 8 hónapja nem kapunk fizetést!  
Mire a szurkoló:  
- Én meg már 20 éve nem láttam focit. 

gggg    
Matekórán:  

- Gyerekek, ha az asztal egyik sarkára lerakok 6 tojást, a 
másikra pedig 5-öt, akkor hány tojás lesz összesen az 
asztalon?  
- Sehány! - feleli Pistike.  
- Miért?  
- Mert a tanárnı nem is tud tojást rakni. 

gggg    
Az idıs házaspár harmincadik házassági évfordulóján egy szigetre 

utazik, ahol a legenda szerint olyan csodálatos fürdı van, amiben 
megfiatalodnak az emberek. Az üdülésrıl visszatérve a lányuk várja 
ıket a repülıtéren, de sehol nem látja a szüleit. Egyszer csak odalép 
hozzá egy fiatal nı, karján egy csecsemıvel és megszólítja:  

- Lányom, én vagyok az. Ugye nem ismersz meg? Megfiatalított a 
csodaforrás.  

A lány döbbenten kérdezi:  
- Mama? De ki ez a csecsemı?  
- Az apád. Elaludt a vízben… 

gggg    
Agresszív kismalac rugdossa a ház oldalát.  

Arra megy a nyuszika és mondja az agresszív kismalacnak  
- Ne rugdosd a ház oldalát, mert lejön a vakolat!  

Erre az agresszív kismalac  
- Nem baj, megrugdosom azt is 

Viccek:Viccek:Viccek:Viccek:    
 



Csodatévı  2012. március 
 

� 
              12               

"Akik az Úrban bíznak, új 
erıre kapnak." 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A rejtvényre adott megfejtéseiket minden hónap 28-ig várjuk. Leadhatók a 

sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy 
Interneten. A nyeremények kiválaszthatók és átvehetık a sekrestyében. 

Elızı rejtvényünkre három helyes megfejtés is érkezett: 

Márki Istvánné, Oláh Zsoltné, Papp Istvánné.Márki Istvánné, Oláh Zsoltné, Papp Istvánné.Márki Istvánné, Oláh Zsoltné, Papp Istvánné.Márki Istvánné, Oláh Zsoltné, Papp Istvánné.    
A februári rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Csend, a doktor jobban tudja, mint te.” 
 

 
CSODATÉVİ  

A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor, Tóth Zoltán 

Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert 
Lektorálta: Liszkai Tamás plébános 
E-mail: csodatevo@citromail.hu 

 

Rejtvények!!! 

Kétbetősek: 
BE, GT, HA, LE, MO, OH, ÖR, TE, ZÍ 

Hárombetősek: 
ANG, AUA, AZT, CCA, ERR, ILL, INN, 
NEM, OLD 

Négybetősek: 
BOMU, HOGY, ISNA, OLOM, THAT 

Ötbetősek: 
ANETT, ANTIK, AORTA, ÁGYÁN, 
EGÉSZ, EOZIN, ÉJJEL, ÉRTED, 
HIÁBA, KENDE, LÁTOD, LINDA, 
MENTA, NYÉRC, UTAZÓ 

Hatbetősek: 
OCELOT, TONGAI 

Hétbetősek: 
EMÖGÖTT, MIATTAD, UTASÍTÓ 

Nyolcbetősek: 
ÁRTALMAS, GRIDANDO, HÁLÁTLAN 

Kilencbetősek: 
TÁNCOLTAM 

Az alábbi szavak és betőcsoportok 
kilenc kivételével elhelyezhetık az 
ábrában. A kimaradt kilenc szóból az 
alábbi történet csattanója állítható össze: 

Egy ékszerekkel teleaggatott 
dáma lépett ki egy luxusszállodából, 
ahol egész éjjel mulatott az 
utcagyerekek megsegítésére 
rendezett jótékonysági bálon. Éppen 
szállt be a Rolls Royce-ába, amikor 
odament hozzá egy utcagyerek, és 
így szólt: 

- Asszonyom, tudna nekem 
néhány fillért adni? Már két napja 
nem ettem egy falatot sem. 

- ......................................... 


