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Ima bérmálásra 
 

 

 

Szentlélek Úristen, szeretet Istene, 
Hét ajándékodat kérem Tıled esdve! 
Értelemnek Lelke, adj világosságot, 

Hogy jól megismerjem a Te tanításod. 
Tudománynak Lelke, segíts mindazt tudnom, 

Minek segélyével égbe lehet jutnom. 
Bölcsességnek Lelke, segítsen kegyelmed 

Bölcsen elrendezni földi életemet! 
Tanácsnak szent Lelke, bármily bajba jussak, 
Hogy mint cselekedjem helyesen, Te súgjad! 

Lelkierı Lelke, bın elleni harcra 
Kitartást és erıt, szent kegyelmed adja! 

Jámborságnak Lelke, add, hogy buzgó legyek, 
Szentségeket, imát, szentmisét szeressek. 
Isten félelmének Lelke, add kegyelmedet, 
Hogy az Urat félve, mindig csak jót tegyek! 

 

Ámen. 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 

1. Kedd  Szent József, a munkás 
2. Szerda  Szent Atanáz 
3. Csütörtök  Szent Fülöp és Jakab 

apostolok 
4. Péntek  Szent Mónika 
5. Szombat Kalmár János, Kalmár Ferenc Szent Irén 
6. Vasárnap 9h: Sövényházi József, Lajos 

Erzsébet 
este: Rózsafüzér Társulat élı és 
elhunyt tagjai 

Húsvét 5. vasárnapja 
Szent Judit 

7. Hétfı  Boldog Gizella 
8. Kedd  Szent Mihály 
9. Szerda Dani József Szent Gergely 
10. Csütörtök  Szent Izidor 
11. Péntek  Szent Ferenc 
12. Szombat Krabót György, Krabót József, Túmó 

István, Király Veronika, valamint élı 
és elhunyt gyermekeik 

Szent Pongrác 

13. Vasárnap 9h: Szabó Imre 
este: 

Húsvét 6. vasárnapja 
Szent Szervác 

14. Hétfı  Szent Bonifác 
15. Kedd  Szent Zsófia 
16. Szerda  Nepomuki Szent János 
17. Csütörtök  Szent Paszkál 
18. Péntek  I. János pápa 
19. Szombat  Celesztin pápa 
20. Vasárnap 9h: Tóth Dezsı és szülei, Tóth János, 

Hajós Julianna 
este: Dunai Péter, Kádár Rozália 

Urunk mennybemenetele 
Sziénai Szent Bernardin 

21. Hétfı  Bobola Szent András 
22. Kedd Hálaadásul 46. házassági évfordulóra Szent Rita 
23. Szerda  Boldog Apor Vilmos 
24. Csütörtök  Szőz Mária keresztények 

segítsége 
25. Péntek  Szent VII. Gergely pápa 
26. Szombat Gróf Jenı, Gróf Anita, id. Gróf Jenı Néri Szent Fülöp 
27. Vasárnap 9h: Varga János 

este: ifj. Galgóczi József és a család 
elhunyt tagjai 

PÜNKÖSD 
Szent Pelbárt 

28. Hétfı  PÜNKÖSDHÉTFİ 
Szent Vilma 

29. Kedd  Szent Magdolna 
30. Szerda Horváth, Babarczi, Somogyi és 

Maginecz család élı és elhunyt tagjai 
Szent Johanna 

31. Csütörtök  Szent Angéla 

Miseszándékok 
Május (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 
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IMAISKOLA 
 

 
5. A hálaadás imája Mózesnél 
Mózesrıl azt olvassuk a Szentírásban, hogy imájára csodálatos dolgok történtek. 

Mózesnek mély hite volt, erısen vágyott Isten után. Ebbıl az Istennek átadott lelkületbıl 
fakadóan imája különleges erıvel mőködött. Imádkozott a fáraó elıtt, és ennek hatására 
különbözı csapások érték az egyiptomiakat, hogy a választott nép megszabadulhasson. 
Késıbb Mózes imádkozott, és a sziklából víz fakadt, imádkozott, és manna hullott az 
égbıl. Imádkozott, és az ellenséget le tudta gyızni az ı kis serege. Imája hatására olyan 
események történtek, amelyek emberileg elképzelhetetlenek. Imádkozott, és megnyílt a 
Vörös-tenger. Imája hatására valóságos fizikai változások, emberileg elképzelhetetlen 
gyızelmek zajlottak le, csodás természeti jelenségek mentek végbe. Mózes mély hitére 
Isten válaszolt, és kinyilvánította a nép elıtt, hogy vele van, és figyelemmel kíséri sorsát. 
Ezek a tapasztalatok arra ösztönözték Mózest, hogy állandóan hálát adjon. Egész szívét 
átjárta a hála. 

 

6. Bizalomteli ráhagyatkozás 
Illés prófétánál megcsodálhatjuk a teljes bizalmat az Úr iránt. Illés Istentıl parancsot 

kapott arra, hogy szabadítsa meg a népet a bálványimádástól. Az 1Kir 18,20 egy rendkívüli 
drámai helyzetrıl számol be nekünk. Áldozat-bemutatásra hívta Illés a bálványimádó 
papokat. A népet pedig arra kérte, hogy annak az istennek higgyenek, aki az áldozatot 
lángra lobbantja tüzével. A bálványimádó papok hiába kiáltoztak, nem történt semmi. 
Amikor Illés imádkozott, akkor villám csapott le az égbıl, és egy pillanat alatt 
megemésztette az áldozati állatot. Ennek hatására a nép az Úr mellett döntött. 

Illés teljesen azonosult Isten akaratával. Érezte Isten vezetését ebben a helyzetben, 
és fel merte vállalni ezt a kihívást. Hitt abban, hogy ami történni fog, az megmutatja majd a 
népnek az Úr akaratát. 

Az imádság erejét senki nem mutatta be jobban, mint maga az Úr Jézus Krisztus. 
Imádkozott, és a tenger lecsendesedett. Imádkozott, és a halottak feltámadtak. Imádkozott, 
és a leprások megtisztultak. Imádkozott, és a béna felkelt. Jézus a Szentlélekkel együtt 
mőködve imádkozik olyan erıvel, hogy imájának hatására megtapasztalják az emberek az 
Atya szeretetét gyógyításain keresztül. 

 

7. Az ima erejében való hit 
Amikor mindezeket végiggondoljuk, feltehetjük magunknak a kérdést, hogy tudunk-

e ilyen erıvel imádkozni? Formáljuk-e környezetünket az imádsággal? Akarjuk-e 
környezetünket, városunkat, országunkat megújítani az imádság erejével? Ha azt mondjuk, 
hogy akarjuk, akkor ebbıl az következik, hogy meg kell fizetnünk ennek az árát. Az elsı 

KATONA  ISTVÁN  
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helyre kell tenni az imát életünkben, mert csak akkor tudunk Isten erejével imádkozni, mint 
ahogy ezt a nagy imádkozók is tették. Hogyha Isten az elsı helyen áll életünkben, és az 
imádság nem egy elkapkodott, figyelmetlenül töltött idı lesz számunkra, hanem átjárja 
szívünket, akkor meg fogjuk tapasztalni az ima erejét. Ha megszületik az a döntésünk, 
hogy bármit megteszünk azért, hogy jó imádkozók legyünk, akkor Isten ezt figyelembe 
veszi, és megadja imánkhoz Szentlelkének erejét. 

A Lélek ereje abban nyilvánul meg, hogy növekszik bennünk a szabadság, és 
képesek leszünk bekapcsolódni Isten mőködésébe. Semmi nem tudja ezt gátolni bennünk. 
Valójában minden bőn csökkenti szabadságunkat, és eltakarja elılünk Isten arcát. A gonosz 
lélek minden mesterkedése arra irányul, hogy eltávolítson Isten közelébıl. Ez vonatkozik 
az egyes ember életére, de vonatkozik városunkra, országunkra, sıt egész Európára is. A 
Sátán célja: eltávolítani Istentıl, eltávolítani a keresztény értékrendtıl. Minél több a 
bőnünk, annál jobban elhomályosodik elıttünk Isten arca, terjednek általunk a gonoszság 
cselekedetei, mert nincs élı kapcsolatunk az Úrral. Az imádság erejével szét tudjuk vágni a 
sötétséget, és élı kapcsolatba kerülünk Istennel. Ha növekszik a szellemi szabadság, akkor 
növekszik bennünk a hit. Ez magával hozza a határozottságot és az elszántságot. 

 

8. Fegyelmezett lelkület  
A Mt 11,12-ben azt mondta az Úr Jézus, hogy a mennyek Országa erıszakot 

szenved, és az erıszakosok ragadják azt el. Az erıszak az imával összefüggésben nem 
agressziót jelent, hanem azt a fajta határozottságot, és elszántságot, hogy az ember mindent 
megtesz azért, hogy Isten akarata teljesüljön, és az İ országa eljöjjön. Számunkra nem 
lehet szebb, jobb, mint az Úr akaratának teljesülése. 

Ahhoz, hogy Isten jelenlétét be tudjuk fogadni szívünkbe, ehhez megfelelı idıre 
van szükség. Napi programjainkat, elfoglaltságainkat úgy kell elrendezni, hogy kellı idıvel 
tudjunk az Úr felé fordulni. Az Úr Mária Magdolnát megdicsérte, hogy ı a legjobb részt 
választotta, amikor félretéve a házimunkát, Jézust hallgatta. (Lk 10,38) 

A rendszeres imához fegyelem kell. Ha az életünkben nincs fegyelem, akkor minden 
szétcsúszik. Fegyelem és önmegtagadás nélkül nem tudunk Istennek szentelt életet élni. 
Nem tudunk olyan módon imádkozni, hogy a Szentlélek ereje kiáradjon rajtunk keresztül. 

Végig kell gondolni, hogy mennyire vagyunk készek átrendezni az életünket az ima 
kedvéért. Mennyire vagyunk elszántak arra, hogy az imának komoly helye legyen 
életünkben. Különösen fontos, hogy a nap kezdetét Istennek szenteljük. Napjaink két 
oszlopa a reggeli és az esi ima. Ezek gyógyító hatással vannak életünkre. A reggeli imában 
kérhetjük, hogy az álom negatív hatásait vegye el belılünk az Úr, és gondviselı szeretetébe 
helyezzük egész napunkat. Az esti ima pedig azért fontos, hogy a napi feszültségeket, 
esetleg az emberek megnemértését, támadásait Isten kezébe tegyük, és kérjük, hogy az 
álomban az İ szeretete és békéje töltse el szívünket. Ha ezt nem tesszük, nyugtalan 
álmaink lesznek, félelmeket, esetleg üldözéseket élünk át alvás közben, emiatt szorongással 
ébredünk.  
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Egy többgyermekes édesanya mesélte, hogy a reggeli ima hogyan alakította át egész 
napját. Elhatározta, hogy fél órával elıbb fog felkelni, hogy többet tudjon imádkozni. 
Erısen megfogadta, hogy errıl semmiképpen sem fog lemondani. Rövid idın belül az a fél 
óra ima olyan erıt adott neki, hogy sokkal többet tudott dolgozni, mint elıtte, és mindenre 
maradt elég ideje.  

Sokszor elıfordul, hogy irigyeljük idınket Istentıl. Órákat szánunk semmiségekre, 
amikor pedig imádkozni kezdünk, nézzük az óránkat, hogy mikor lesz már vége, hiszen 
olyan sok dolgunk van. Tudat alatt mintha azt gondolnánk, hogy nincs értelme az imának, 
mert úgyse hallgat meg minket Isten. A világ dolgaira van idınk, de Istenre nincs. Nem 
gondolunk arra, hogy ha Istennek adjuk az idınket, ez a legjobb befektetés. Ha engedjük, 
hogy Isten átrendezze egész napunkat, minden a helyére kerül. 

 

9. A bőnbánó lelkület szerepe 
Ahhoz, hogy az ima ereje megjelenjen életünkben, nagyon fontos a bőnbánó 

lelkület. Isten át akarja alakítani a szívünket, hogy alkalmas legyen kegyelmének 
befogadására. Sokszor halljuk ismerıseinktıl, hogy minek gyónni minden hónapban, 
hiszen nincs is annyi bőnünk. A gyakori lelkiismeretvizsgálat folyamán felfedezhetjük, 
hogy az ember mennyire gyenge, gyarló, milyen sok hibát követ el. Ehhez alázat kell, és 
Isten szentségének felismerése. Ez egy belsı állapot, lelki magatartás. Ez a belsı állapot 
nemcsak azt jelenti, hogy ha bőnt követünk el, bánjuk meg azonnal, hanem azt, hogy 
sajátítsuk el a töredelmes lelkületet. A töredelmes lelkület annak felismerésébıl fakad, 
hogy természetünk állandóan bőnre hajlik. Életünk folyamán mindig olyan ösztönzések, 
indíttatások jutnak eszünkbe, amelyek Isten elleni lázadásra késztetnek. Ha gazdagok 
vagyunk, akkor elutasítjuk a szegényeket, és ki akarjuk élvezni az életet. Ha hatalmat 
kapunk, akkor el akarjuk tiporni a gyengéket. Ha szegények vagyunk, akkor irigyeljük a 
gazdagokat. Bármilyen élethelyzetbe kerülünk, abban nem Isten szándéka szerint akarunk 
élni, hanem éppen ellenkezıleg. Amikor érezzük a Szentlélek ösztönzését a megbocsátásra, 
akkor azt mondjuk, hogy inkább nem bocsátok meg. Majd holnap. Érezzük az ösztönzést a 
szentségimádásra, de azt mondjuk, hogy majd máskor megyünk el. Most sok a dolgunk. 
Érezzük a Szentlélek hívását egy jó cselekedetre, de nem tesszük meg, mert „nem érünk 
rá”. Állandóan kifogásokat keresünk, és mindig találunk is valamit, hogy ne kelljen 
Istennek tetszı életet élni.  

Ez rávilágít arra, hogy az áteredı bőn által megfertızıdött a természetünk, amely 
nem akar megfelelni Istennek, hanem mindennel ellenkezni akar. Mint a rossz gyerekek. 
Alig 2-3 éves, máris azt mondja: „Nem”. Toporzékol, hogy csak azért is az legyen, amit ı 
mond. Ledobja a játékot. A mama már sír, hogy ne tegye ezt, de azért is ledobja. Már 2-3 
éves korban ott van az emberben az engedetlenség. Felnıtt korban ugyanígy vagyunk 
Istennel. Amikor ezt a szentek felismerték, mindennap bőnbánatot tartottak. Kérték az 
Urat: „Uram! Bocsáss meg, mert kevély vagyok, hiú vagyok, rosszindulatú vagyok, rosszat 
gondolok embertársamról, szeretetlen vagyok.” A szentek élete tele van a mély bőnbánat 
gyakorlásával. Sokszor csodálkozunk azon, hogyan tudtak a szentek gyónni, amikor nem is 
voltak bőneik. Nem értjük, hogyan tudták össze- egyeztetni természetük törékenységét, 
bőnösségüket és ugyanakkor felfedezni Isten nagyságát. A szentek megsejtették, hogy Isten 
végtelen tisztaságban, végtelen szeretetben, végtelen szentségben él. Ennek a tisztaságnak a 
fényében a legkisebb bőn is óriásinak tőnt elıttük, amit siettek megbánni és Isten elé vinni. 
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Az evangéliumban olvashatunk erre nagyon szép példát. Péter apostolnak azt 
mondja Jézus, amikor beszállt a bárkába, hogy vesse ki a hálót. Péter nem akart 
engedelmeskedni, hiszen egész éjjel hiába fáradozott. Tapasztalt halászként úgy érezte, 
hogy ı jobban tudja, hogy nincs hal, ezért nincs értelme újra próbálkozni a halászással. De 
mégis gyızött benne a jó akarat, és ezt mondta: „A te szavadra mégis kivetem a hálót,” - és 
akkor nagy mennyiségő halat fogott. Pétert megérintette a Szentlélek, és mindenki elıtt, ott 
a csónakban letérdelt, és azt mondta: „Uram, menj el tılem, mert bőnös ember vagyok!” 
Ebben a bőnvallomásban nemcsak az volt: „Ellenkeztem veled”, hanem az is benne volt: 
„Felfedeztem szentségedet, hogy Te az Isten jelenléte vagy számomra. Te vagy a 
Megváltó, és én emberi korlátoltságom miatt kifogásokat kerestem a Teremtı Isten 
akaratával szemben.” 

Az volt a csodálatos Péterben, hogy megérezte természetének bőnösségét Isten 
szentsége elıtt. Errıl van szó! Eddig kellene eljutnunk, hogy imádságunkban megnyíljon 
elıttünk Isten szentsége. Ebben a szentségben felismerjük bőneinket, megbánjuk, 
megvalljuk azokat. Azért kell megbánni, hogy utána még jobban be tudjuk fogadni Istent. 
Jézus ezzel nem azt akarja, hogy örökösen önmagunkat ostorozzuk, hanem azt akarja, hogy 
ezen keresztül lépjünk még szorosabban Hozzá, és ismerjük fel, hogy számunkra İ a 
szentség forrása. İ az egyetlen, aki ezt a szétesı, lázadó, morgolódó, szeretetlen, bőnös 
természetünket meg tudja tisztítani, és meg tudja változtatni. Ezért kell nekünk nagyon 
szoros kapcsolatba lépni Vele, és befogadni az İ életét.  

Ha megbánjuk ellenállásainkat, kevélységeinket, önteltségünket, elutasításunkat, 
morgolódásainkat, és kényelemszeretetünket, akkor Jézustól mindig nagy áldást fogunk 
kapni, és egyre jobban átérezzük az imádság erejét. Ha Isten elé tárjuk bőneinket, és 
kérjük, hogy szabadítsa meg szívünket a bőnöktıl, akkor erıt fogunk megtapasztalni. Az 
Úr irgalmas, mindig gyógyítani akarja lelkünket.  

Jézus azt mondta: „Nem az igazakért jöttem, hanem a bőnösökért. Az apostolok 
vajon elgondolkodtak azon, hogy ez mit jelent? A korabeli farizeusok azt gondolták, hogy 
ık igazak – ennélfogva nekik nincs szükségük megváltásra. Képesek Jézus nélkül is a 
mennyországba kerülni, ezért elutasították Jézust. Ezért mondta Jézus, hogy ı azokhoz jött, 
akik tudják, hogy bőnösök, és tudják, hogy milyen nagy szükségük van a Megváltóra és az 
İ szeretetére.  

Akkor tudjuk befogadni Jézus megváltását, ha reálisan látjuk szükséghelyzetünket, 
azaz, hogy Jézus nélkül teljesen elvesznénk, a bőn áldozataivá válnánk, összeomlana az 
életünk, az örök kárhozatba jutnánk. Ha így gondolkodunk, akkor tudunk úgy kapaszkodni 
Jézusba, mint a fuldokló a feléje nyújtott mentıövbe. Jézushoz kell menekülnünk, hogy 
általa megmenthessük életünket. 

A Szentírásban olvashatjuk, hogy Isten kiválasztotta Mózest, pedig tudjuk, hogy 
Mózes megölte az egyiptomi munkafelügyelıt. Kiválasztotta Pál apostolt, pedig tudjuk, 
hogy Pál apostol üldözte a keresztényeket. Lehetne sorolni a szenteket. Azokat, akik 
bőnösök voltak, de életükben eljött egy pillanat, mikor átlátták bőnös voltukat, bőnbánatot 
tartottak, és kérték Isten bocsánatát. Tudták, hogy bőnösök, ezért még jobban odaadták 
szívüket Jézusnak, mert rádöbbentek, hogy İ az egyetlen, aki megválthatja ıket. 

 
 

(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Forrás: http://emmausz.hu/konyvek.htm) 
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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 

 
Hétfınként a Rózsafüzér Társulat szeretettel vár mindenkit 17 

órakor kezdıdı rózsafüzér-imádságára, a templomba. 
Májusban az esti szentmiséket követıen a Loretói litániát 

imádkozzuk. 
Idén az elsıáldozás idıpontja egyházközségünkben: 

május 13., vasárnap, 9 óra; 
A bérmálás idıpontja: 

május 20., vasárnap, 18 óra. 
 
A házszenteléseket a Dózsa, Szekfő, Ságvári, Táncsics és a Petıfi 

utca házaiban folytatjuk. 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. 

 
Plébániánk zarándokutat szervez Kárpátaljára 2012. június 25. 

és 28. között. A jelentısebb történelmi helyszínek mellett az úti célok 
között található a kígyósi könnyezı kereszt, Kárpátalja egyik legújabb 
és mára tömegeket vonzó kegyhelye, valamint ennek az útnak a 
keretében visszük el az Erzsébet-napon győjtött magyar nyelvő 
könyveket is a nagydobronyi árvaházba. 

A részvételi díj: 29.500 Ft/fı. A csoport vezetıje Mihály Illés, a 
szegedi Tourinform nyugalmazott irodavezetıje és Liszkai Tamás, 
plébános. Jelentkezni lehet a plébánián vagy a sekrestyében. 
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 V.V.V.V. Páduai Szent Antal Páduai Szent Antal Páduai Szent Antal Páduai Szent Antal    
PlébániaprogramPlébániaprogramPlébániaprogramPlébániaprogram    

és egyházi kulturális hétés egyházi kulturális hétés egyházi kulturális hétés egyházi kulturális hét    
RRRRÖSZKEÖSZKEÖSZKEÖSZKE,,,,    2012.2012.2012.2012. JÚNIUS  JÚNIUS  JÚNIUS  JÚNIUS 9999----17.17.17.17.    
Téma:  A HIT éve a Katolikus Egyházban 

 

Dátum Események Helyszín 

Június 9. 
(szombat)  
10 órától 

„Homokháti KÖRZETI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ” a szegedi Katolikus 
Ifjúsági Alapítvány és a röszkei Páduai Szent Antal Plébánia gyermek-és 
ifjúságpasztorációs csoportjának szervezésében egész napos programokkal, 
társasjátékokkal, kézmőves foglalkozási lehetıségekkel  
délelıtt – Ifjúsági Hittanos Csapatvetélkedı a térség hittanos csoportjai 

között 
délután – játékos programok, ügyességi csapatverseny, kézmőves 

foglalkozások, énekpróba, diavetítés, szentmise (benne: „A HIT KAPUJA” c. 
plakátpályázat eredményhirdetése) 

Petıfi 
Sándor 

Mővelıdési 
Ház, 

Kartal-ház, 
templom, 
Plébánia-
udvar  
 

Június 10. 
(vasárnap)  

16 óra 

„PÁNRÖSZKEI PIKNIK” – röszkei gyerekek, fiatalok, felnıttek mősora a 
plébániakertben, majd szabadtéri szentmise – fellépnek: RÖSZKEI GYERMEK 

TÁRSASTÁNC CSOPORT, RÓZSABIMBÓ NÉPTÁNCCSOPORT, RÖSZKEI GYERMEK 

NÉPTÁNC CSOPORT, PEDAGÓGUS ÉNEKKAR, RÖSZKEI IFJÚSÁGI 

ÖNKORMÁNYZAT, RÖSZKEI HITTANOS CSOPORT - vendég: SZATYMAZI IFJÚSÁGI 

ÉNEKKAR; a szentmisét bemutatja: Antal Imre, ópusztaszeri plébános 

Plébánia-
udvar 

Június 12. 
(kedd) 
18 óra 

HIT ÉS ISKOLAI OKTATÁS - Németh Luca SSND (igazgatóhelyettes, 
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény és Diákotthon, Szeged) elıadása 

Kartal-ház 

Június 13. 
(szerda)  
17 óra 

Ünnepi szentmise és „SZENT ANTAL KENYERE” szertartás  
- a röszkei Páduai Szent Antal Plébánia Karitász csoportjának szervezésében templom 

Június 13. 
(szerda) 
18 óra 

HIT ÉS CSALÁDI NEVELÉS – Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry 
Anikó (családterapeuták, Remény Háza Párkapcsolati és Családmőhely, Szeged) 
elıadása 

Kartal-ház 

Június 14. 
(csütörtök) 

18 óra 

HIT ÉS LELKI ÉLET – Dr. Kardos Mihály (nyugalmazott plébános, Szeged) 
elıadása Kartal-ház 

Június 15. 
(péntek) 
16 óra 

Punk Mária BOCSKOR BOCS c. gyermekvers-kötetének bemutatója sok-sok 
énekkel és játékkal – közremőködnek: Csányi Ildikó, gordonkamővész és 
növendékei 

templom 

Június 16. 
(szombat) 
19 óra 

FILMKLUB: Lourdes – osztrák-német-francia film – feliratos (2009); rendezte: 
Jessica Hausner; fıszereplık: Sylvie Testud, Gilette Barbier, Hubert Kramar Kartal-ház 

Június 17. 
(vasárnap) 

9 óra 

BÚCSÚI SZENTMISE 
- benne - kitőntetések: a Páduai Szent Antal emlékérem átadása az 

Egyházközség érdekében végzett munkáért; hittanos emléklapok és jutalmak 
kiosztása - „könyvbemutató”: Páduai Szent Antalnak a Teremtés hat napjáról 
mondott prédikációja 

templom 

A
 ren

d
ezvén

yekre a b
elép

és d
íjtalan

! A
 m

ő
sorváltozás jogát fen

n
tartju

k! 



Csodatévı  2012. május 
 

� 
              9               

 

A BÉRMÁLÁSRA FELKÉSZÜLT FIATALOK: 
 

Bérmálás 
(2012. május 20.) 

 
 
 
 

1. Ábrahám Dominik 

2. Babarczi Márk 

3. Batancs Gabriella 

4. Kálmán Kitti 

5. Kéri Nóra 

6. Kónya Viktória 

7. ifj. Nagy Dávid 

8. Nagy Dávid 

9. Nagy Rita 

10. Ördög Evelin 

11. Ördög Sára 

12. Sutus Renáta 

13. Szalma Viktória 

14. Tóth László 

15. Ujvári Ádám 

16. Vlocskó Bernadett 

17. Vlocskó Noémi 

 
 

„Egyszerre olyan zúgás támadt az 
égbôl, mintha csak heves szélvész 
közeledett volna, és egészen betöltötte a 
házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek 
jelentek meg nekik szétoszolva, és 
leereszkedtek mindegyikükre. 
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és 
különbözô nyelveken kezdtek beszélni”. 

(ApCsel 2). 
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lllllllleeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeelllllllleeeeeeeessssssssllllllllááááááááddddddddáááááááábbbbbbbbóóóóóóóóllllllll   
 
 

 

 
 

Szerény vacsoránál ült együtt a család. Illetve csak az édesanya és 

három gyermeke. A legkisebb megszólalt a vacsora végeztével: 

– Anyám! Mikor jön haza apa? 

Az édesanyja reákiáltott: 

– Hallgass! Most pedig imádkozzunk! 

És közben egy könnyet törölt ki a szemébıl. Szomorú volt a lelke, 

mert férje egy idı óta máshol töltötte az estéit. 

A gyermekek imádkoztak. Csengı hangjuk közül kihallatszott az 

édesanyának reszketı szava is. 

Ezalatt az elıszobába megérkezett az apa. Hamarabb jött, mint 

máskor. Megállott az imádkozó hangokra. Olyan meghatóan csendült 

ez az ima és olyan szívhez szóló volt benne az édesanyának áhítatos 

esdeklése. Tudta, hogy érette imádkoznak. 

– Ezután máskép kell, hogy legyen – mormogta meghatottan a 

férfi. 

Várt még egy darabig, azután bement a szobába. Mogorvaságot 

mutatva, lefeküdt. Pedig beszélni szeretett volna, de röstellte 

elérzékenyülését. 

Másnap otthon volt vacsorán. Utána maga vezényelte gyermekeit: 

– Most pedig imádkozni fogunk! 

És e naptól kezdve olyan boldog volt az a kis szegény család. 

 
(Összegyőjtötte: Kiss Gábor) 

A gyermekek imája 
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AZ EUKARISZTIA SZENTSÉGÉBEN 
RÉSZESÜLT FIATALOK: 

 
Elsıáldozás 

(2012. május 13.) 
 
 
 
 

1.1.1.1. Ördögh ÁkosÖrdögh ÁkosÖrdögh ÁkosÖrdögh Ákos    

2.2.2.2. Puskás PatrikPuskás PatrikPuskás PatrikPuskás Patrik    

3.3.3.3. Takó PatrikTakó PatrikTakó PatrikTakó Patrik    

4.4.4.4. Ujvári RékaUjvári RékaUjvári RékaUjvári Réka    

5.5.5.5. Varga DávidVarga DávidVarga DávidVarga Dávid    

6.6.6.6. Tanács KornélTanács KornélTanács KornélTanács Kornél    

 
 
 
 
 
 
 
 

Vacsora közben Jézus kezébe vette a Vacsora közben Jézus kezébe vette a Vacsora közben Jézus kezébe vette a Vacsora közben Jézus kezébe vette a 
kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta 
tanítványainak, ezekkel a szavatanítványainak, ezekkel a szavatanítványainak, ezekkel a szavatanítványainak, ezekkel a szavakkal:kkal:kkal:kkal:    

„Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!”     
 (Máté 26:26) 
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A hálaadás imája 
 

Mindenért, amit adtál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit elvettél, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit megakadályoztál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden örömért, amivel boldoggá tettél, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden szenvedésért, amivel formáltál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden problémáért, amitıl megszabadítottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden bocsánatért, amibıl irgalmadat megismerhettem, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden szép emberi kapcsolatért, amivel gazdagítottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden emberért, akit tılem elszakítottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

A halálom idıpontjáért és módjáért, amit nekem választottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, 

hálát adok Neked, Istenem! 
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Gyümölcsös joghurtos torta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Elkészítés: 
 

 

A joghurtot elkeverjük a cukorral. 
A zselatint kevés vízben, lassú tőzön feloldjuk, nem túl melegre.  
Belekeverünk 2-3 evıkanál joghurtot, és így hozzáadjuk a többi 

mennyiséghez.  
Ezután óvatosan beleforgatjuk a tejszín keményre vert habját vigyázva, 

hogy ne törjön össze. 
 
A piskótát 3 lapra szeljük, rétegenként jön rá gyümölcs, majd pedig a 

krém.  
Tetejére is jusson belıle, tejszínhab-rózsákkal díszíteni lehet, 

gyümölccsel is kombináljuk a dekorálást. 
A tortát érdemes a kapcsos formában megtölteni, hogy a kissé lágy 

krém szépen dermedjen meg a rétegek között. 
 
A növényi alapú habbal könnyő dolgozni, nem esik össze. Van, aki 

kedveli, van, aki nem. Mivel édesített, ezért ízlés szerint érdemes a 
hozzáadandó cukorral bánni. 
 

 
 

Ünnepi kipróbált receptek 

Jó étvágyat! 
 

Hozzávalók: 
 

• 6 tojásos kerek piskótalap 
• 0.5 l gyümölcsjoghurt 
• 10 dkg porcukor 
• 0.5 l tejszín habja 
• 1 evıkanál zselatin 
• 25-50 dkg a joghurthoz illı 

gyümölcs 
 

A kép csak illusztráció. 
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Május 4. SZENT FLÓRIÁNSZENT FLÓRIÁNSZENT FLÓRIÁNSZENT FLÓRIÁN    
 

+Lorch (Felsı-Ausztria), 304. május 4. 
Magas rangú katonatiszti családból származott, s maga is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. 

második felében szolgált, s mint sok más katona, ı is keresztény lett. A század utolsó évtizedei aránylag 
nyugodalmasok voltak az Egyház számára, így Flórián kitöltvén a szolgálat éveit, békességben vehetett 
búcsút a hadseregtıl, s mint kiszolgált katona Noricum tartományban, Mantemban (Krems mellett) 
telepedett le. 

Diocletianus császár alatt, 303-ban ismét kitört az egyházüldözés. Amikor Flórián megtudta, hogy az 
Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch) elfogtak negyven keresztényt, útra kelt, hogy amiben csak tud, 
segítségére legyen a foglyoknak. Mielıtt még beért volna a városba, önként föltárta keresztény voltát. 
Elfogták és Aquilinus bíró elé vitték, aki megbotoztatta, és arra ítélte, hogy nyakában kıvel vessék a 
folyóba. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre: az Enns hídjáról taszították le Flóriánt. 

Holttestét egy Valéria nevő özvegy kiemelte a vízbıl és eltemette. A sír fölé késıbb templomot 
építettek, mely a bencések, majd a lateráni kanonokok gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres 
kegyhely, St. Florian (Linztıl délre). Tisztelete fıként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon 
terjedt el. Árvizek és tőzvészek ellen védı szent. 

A 17. sz. óta alig van olyan magyar helység, ahol Szent Flórián képét vagy szobrát meg ne találnánk 
templomokban, házakon, utak mentén. Katonaruhában, égı házzal ábrázolják, melyre dézsából vizet önt. 
Erre az ábrázolásmódra legendája két magyarázatot is kínál. Az egyik szerint Flórián még gyermek volt, 
amikor imádságára csodálatos módon kialudtak egy égı ház lángjai. A másik magyarázat szerint egyszer 
egy szénégetı nagy máglyát rakott, melyet annak rendje-módja szerint portakaróval fedett be. Amikor a 
farakás belseje már izzott, egy nagy szélvihar megbontotta a portakarót, és az egész lángba borult. A 
szénégetı próbálta újra befödni a máglyát, de eközben ı maga is a lángok közé esett. Nagy 
veszedelmében így fohászkodott: „Szent Flórián, aki vízben lettél vértanú, küldj vizet segítségemre, és 
mentsd meg az életemet!” Azonnal víz öntötte el a máglyát, és a szénégetı megmenekült. 

Legendája szerint amikor Lorchba indult, a keresztények után kutató katonákkal találkozott. Így 
szólt hozzájuk: „Ne fáradjatok tovább a keresztények kutatásával, hiszen én magam is keresztény vagyok. 
Forduljatok meg, és jelentsétek a parancsnoknak.” 

Aquilinus elıször nyájasan beszélt az elébe állított Flóriánhoz: „Jöjj velem, és bajtársaiddal együtt 
áldozz az isteneknek, s velük együtt ismét élvezni fogod a császár kegyelmét”. Flórián ezt megtagadta, s 
mikor Aquilinus kínpaddal fenyegette, így imádkozott: „Uram Istenem, tebenned reméltem, tehát soha 
meg nem tagadhatlak. Kész vagyok érted szenvedni, és föláldozni életemet, csak adj erıt a szenvedésre, és 
végy föl választottaid sorába, kik elıttem megvallották szent nevedet.” 

Aquilinus ennek hallatára rákiáltott: „Micsoda badarságot beszélsz, hogy dacolni akarsz a császár 
parancsával!” Mire Flórián: „Míg földi fegyvert hordtam, titkon szolgáltam Istenemet, és a sátán soha nem 
bírt elidegeníteni tıle. Most a testem ugyan hatalmadban van, de a lelkemnek nem árthatsz, mert az 
egyedül Istené. Engedelmeskedem parancsaidnak, amennyiben mint katona ezzel tartozom, de arra senki 
nem kényszeríthet, hogy bálványokat imádjak!” Miközben botozták, ezt mondta: „Tudd meg, semmiféle 
kínzástól nem félek. Gyújtass máglyát, és én Jézus Krisztus nevében örömmel lépek rá. Íme, most 
áldozatot mutatok be Uramnak Istenemnek, aki megerısített, s ezen megtiszteltetésre méltatott engem.” 

Egykori katonatársai vitték a kivégzésre. Megkötözték, követ kötöttek a nyakába, és fölállították a 
híd korlátjára, de egyikük se merte a vízbe taszítani. Hosszú idı után jött egy fiatal katona, aki nem 
ismerte Flóriánt, ı odaugrott és belelökte a folyóba. Amikor azonban kíváncsian utána tekintett, hogy 
lássa elmerülését, megvakult. (Összeállította: Kiss Gábor) 

Kalendárium 
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XXXX    
Az egyetemi tanár nincs megelégedve az elsısök szellemi színvonalával, ezért 

gúnyosan így szól hozzájuk:  
- Kérem, aki idiótának érzi magát, az álljon fel!  
Nagy csend, mindenki ülve marad. Egyszer csak egy fiatalember óvatosan 

feláll.  
- Nos, maga úgy gondolja, hogy rászolgált az idióta elnevezésre? - kérdi a tanár 

gúnyosan.  
- Az igazat megvallva nem, de nem bírtam nézni, hogy a tanár úr egyedül 

álldogál. 

XXXX    
Az orvosnál: 
- Doktor úr, nekem a balesetnél leszakadt a fülem!  
- De visszavarrtuk, nem?  
- Igen, csak hogy az, amit visszavarrtak nem az én fülem!  
- Hanem kié?  
- Azt nem tudom. De az én fülem mögött egy ceruza is volt!! 

XXXX    
Az építkezésen a fõnök már 10 perce nézi az egyik munkást.  

- Te, Pisti, mit keresel?  

- Egy fél méter átmérõjû és kb. fél méter magas betondarabot.  

Erre 20 munkás kezdi el keresni. Fél órát keresgélnek, mire Pisti megszólal  

- Na, mindegy! Hagyjátok fiúk, majd leülök erre a gerendára. 

XXXX    
Egy Cipruson szolgáló katona egy nap levelet kap a barátnıjétıl, amiben 

ez áll:  
- Kedves Pisti! A mi kapcsolatunk nem folytatódhat tovább. A távolság, 

ami elválaszt minket, nagyon nagy. Biztosíthatlak, amióta elmentél, már 
kétszer csaltalak meg. Légy szíves, küldd vissza nekem a fotót, amit 
korábban küldtem.  

A katona kiakad, megkéri a társait, hogy ajándékozzanak neki egy fotót 
a barátnıjükrıl, a feleségükrıl, a nıvérükrıl, az unokahúgukról. 57 fotót 
győjt össze. Beleteszi mindet egy levélbe, együtt Marinak a fotójával, és ezt 
írja hozzá:  

- Kedves Mari! Ne haragudj, de nem sikerül emlékeznem, hogy ki is vagy 
te! Légy szíves, vedd ki a tiédet, és a többit küldd vissza! 

XXXX    
Egy baleset után így szól egy férfi a nıi vezetıhöz:  
- Mondja, asszonyom, mióta vezet autót?  
- Öt perce, uram. Akkor esett ki a férjem a kocsiból. 

Viccek:Viccek:Viccek:Viccek:    
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"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 sajnos egyetlen helyes megfejtés sem érkezett: 

    

Az áprilisi rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Minden, ami Istentıl született, legyızi a világot.” 
 

 
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 

 

Rejtvény!!! 

Kétbetősek: ÁG, AZ, MI, NY, ÓL, 
RÉ, RI, TÓ,  

Hárombetősek: BÉB, EGY, ETA, 
GDP, IGY, KID, OLY, ORR, PIÉ, 
TUA  

Négybetősek: AARE, AHOL, 
ÁGAI, ÁROK, ÁTAD, IRHA, 
JORA, KIÖL, LAMB, LILA, 
RÁLİ, YBBS 

Ötbetősek: AKITA, ALATT, 
AMELY, BEÁLL, LÁTTA, 
RADAR 

Hatbetősek: ÁPERTE, BIGOTT, 
ÉLTETİ, GELLER, IBAGUÉ, 
KEDVES, LENÁRU, RÁHÁNY, 
VADKAN 

Hétbetősek: ELABYAR, 
GARDRÓB 

Nyolcbetősek: AKALMAS, 
ALLERGÉN, DURACELL, 
ÉPÍTÉSRE, ISTENNEK 

Kilencbetősek: SZÓTÁRÍRÓ, 
SZÜKSÉGES, TARISZNYA, 
TINTAPACA 

Az alábbi szavak és betőcsoportok hat 
kivételével elhelyezhetık az ábrában. A kimaradt 
hat szóból a fenti idézet befejezése állítható össze. 

 

"Semmiféle gonosz beszéd ne kerüljön ki 
szátokból, csak olyan, 

 ................................................................" 


