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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

Kisboldogasszony ünnepén 

(Szeptember 8.) 

A te születésed, Istennek szőz Anyja, az egész 

világnak örömet hirdetett, mert belıled származott az igazság 

napja, az Úr Krisztus, aki minket az átoktól feloldva megáldott s 

a halált meggyızvén, örök életet szerzett.  

Ámen  

A házastársak imája 
 

Én Istenem, Te hívtál engem a házaséletre. Szent ez állapot: szentül is 

akarom tehát megtartani. Szeretetet és hőséget fogadtam hitvestársamnak, 

nem akarom viszálykodással, összeférhetetlenséggel, vagy hőtlenséggel 

megszegni. Uram, add, hogy szeresselek Téged, és azokat, akiket 

szereteted nekem adott. Add, hogy olyan mértékben és oly módon 

szeressek, mint Te akarod, aminıre engem teremtettél. Add, hogy úgy 

szeressük egymást, amint Te szerettél minket, akkor kegyelmeddel 

megerısítve egész családommal együtt eljutunk majd szent Színed 

látására. 

Ámen 

I. évf. 11. szám   2004. Szeptember 
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1. Szerda  Szent Noémi 
2. Csütörtök  Szent Renáta 
3. Péntek Társulat tagjaiért Nagy Szt. Gergely pápa 
4. Szombat + Lajos József és + Géza fiuk Szent Rozália 
5. Vasárnap 9h: +Farkas József, +Lajos Viktória, +Géza, 

+Piroska 
este: +Rózsa Lajos, +Ördögh Erzsébet, 
+Kovács János, +Rózsa Erzsébet 

Szent Lırinc 
 Szent Viktor 

6. Hétfı + Oláh Rozália Szent Zakariás 
7. Kedd  Kassai szt. vértanúk 
8. Szerda Szőzanyához a fiatalokért Kisboldogasszony 
9. Csütörtök + Csiszár Szabó Istvánné Szent Ádám 

 10. Péntek + Csányi Vince 34. évf. Tolentinói Szt. Miklós 
11. Szombat + Papp István, szülei, nagyszülei Szent Jácint 
12. Vasárnap 9h: Hívekért és a jubiláló házaspárokért 

este: +Császár Imre, +Börcsök Julianna, 
+Váradi Istvánné, +Gyitvai Róza 

Szőz Mária szent neve 

13. Hétfı Litánia Aranyszájú Szt. János 
14. Kedd Litánia Szt. kereszt 

felmagasztalása 
15. Szerda Litánia Fájdalmas Anya 
16. Csütörtök Litánia Szent Edit 
17. Péntek  Szent Zsófia 
18. Szombat  Kupertinói Szt József 
19. Vasárnap 9h: +Tóth Károlyné Márton Klára 5. évf. 

este: + Gárgyán György 37.évf. 
Szent Januáriusz 

20. Hétfı  Koreai szt. vértanúk 
21. Kedd  Szent Máté apostol 
22. Szerda  Szent Móric 
23. Csütörtök  Szent Linusz pápa 
24. Péntek  Szent Gellért 
25. Szombat  Szent Kleofás 
26. Vasárnap 9h: +Galgóczi József, +Farkas Cs. Piroska 

és a család élı tagjaiért 
este: +Kisistók Lajos, +Makra Erzsébet, 
+Tombácz Péter, +Kisistók Katalin 

Szent Kozma és Szent 
Damján 

27. Hétfı  Páli Szt. Vince 
28. Kedd  Szent Vencel 
29. Szerda  Szent fıangyalok 
30. Csütörtök + ifjú Lovászi Imre 5.évf. Szent Jeromos 

 

Miseszándékok 
Szeptember (az esti szentmisék idıpontja 19 h) 
 

Szentek és 
ünnepek 
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A képzeleted 
 
Hatalom. Látni akarod a tengert? Elképzeled. Hegycsúcsokra vágyol? Elképzeled. 

Kedvesed arca nincs elıtted? Képzeleted ernyıjén máris siet feléd. Halottjaidat nem látja 
többé a szemed? Vigasztal a képzeleted. 

Erı a képzelet, amely képeket teremt. A részeket egésszé álmodja, a hiányt pótolja, a 
jövıt a jelenbe hozza. Megszépíti a rútat. Felöltözteti azt, akit szeretsz. Látja mind, ami lehet 
és nem lehet. 

Milyen a képzeleted? Fejleszd. Képzeld el az elképzelhetetlent. Lássad, amit olvasol, nem 
a betőket, a betők lelkét. A vers minden szava kép legyen. Képzeleted színezze a leveleket. 

Képzeleted tehet tudóssá, mővésszé, munkád mesterévé. A képzeleted teremtı erı 
benned. 

Nem olyan a világ, amilyennek szeretnéd? Képzeld olyanná, amilyennek akarod. Nem 
sikerül vagy nem sikerült az életed? Képzeletedben minden lehetsz. 

Képzeleted ismerheti meg csak az embereket. Az ember bensı világa csupán érzéssel és 
képzelettel közelíthetı meg. 

A képzeleted színes képesség benned. 
Játék. 
A játékban pedig ott az öröm. 

 
 

Érzéseid 
 
Irigykedtem mindig a zeneszerzıkre, akik komponálni tudnak. Ma már tudom, nincs ok az 

irigykedésre. Komponálni bárki tud. Nem hangokat. Az érzéseket. Te magad is. 
Hogy lárma tölti be szíved, vagy lényed boldogság elıízeként muzsika hatja át, az attól 

függ, érzéseidbıl mit komponálsz és ha kész a mő, hogyan vezényeled?! 
Az érzések zeneként hatnak át. A zene érinti legmélyebben az embert. Ennél „mélyebben” 

csak érzéseid élnek. Az érzelmek tudatalatti énedbıl törnek elı. A hangok szinte adva vannak. 
Hogy mi lesz belılük, rajtad múlik. 

Milyen lényed zenéje? Milyen dallamok zengik át érzelmi életed? 
„Hangolj” reggelenként. Idegeid, lelked, véred, éned csak akkor telik meg szép zenével, 

ha érzékeny, ha tiszta, ha a fegyelem összhangja uralja. 
Érzéseid kedélyedben jelentkeznek. Van, amit örököltél. Van, amit szereztél. Játszani 

mindenképpen magadnak kell. 
Tudj sírni, tudj kacagni, tudj megrendülni, tudj együtt érezni, tudj érzéketlen maradni, tudj 

érzéseidben önfeledt lenni, tudj mesében, dalban szólni. Légy hegedő vagy orgona. Találd 
meg magad. Egyetlen hangodon te szólj. Muzsika vagy a világmindenség mővében. Élj. Érezz. 
Érzéseid zenéjében felzeng az öröm. 
 

(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 

� 

 

 
 
 
 
 
 

 

Október 16-án, szombaton ünnepeljük Kartal József atyánk pappá szentelésének 60. 
évfordulóját. Ebbıl az alkalomból szeretnénk neki átnyújtani egy kis füzetet, amelyben az érte 
felajánlott imáinkat győjtjük össze. Aki szívesen csatlakozik az érte imádkozók táborához, legyen 
kedves a szelvény másik oldalát kitölteni, hogy mindenki fohásza bekerülhessen ebbe az 
imacsokorba. Kérjük, hogy a szelvényeket legkésıbb október elsejéig szíveskedjenek nagy 
titokban eljuttatni Kiss Gábornak vagy Ábrahám Juditnak (az említett személyeknél és néhány 
tanyasinál lehet még szelvényt kérni). AZ ATYA ERRİL TERMÉSZETESEN NEM 

TUD!!!! Imáikat és titoktartásukat elıre is köszönjük.  Szerkesztıség  
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Kedves szülık és hittanosok! 
 

Szeptember második hetétıl ismét elkezdıdik a hitoktatás az iskolában és a 
hittan teremben. Kérjük a kedves szülıket, hogy bíztassák gyermekeiket a 

hittanórákon való részvételre és a szentmise-látogatásokra. 
A rejtvényre adott megfejtéseiket szeptember 30-ig várjuk. Leadhatok a 

sekrestyében vagy a „Csodatévı” szerkesztıinél. 
Elızı rejtvényünk helyes megfejtıi: Tóth Szilvia és Tóth Péter. 

Nyereményüket a sekrestyében vehetik át. 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyházközségi hírek: 

 
 

Szeptember 25-én tartják Szegeden a fiatalok Szent Gellért napi találkozóját a 
Dómban 
 
Október 16-án ünnepeljük plébánosunk gyémántmiséjét (felszentelésének 

60. évfordulóját). Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az ünnepi 
szentmisére! 
Atya úgy gondolja, hogy neki már mindene megvan, ezért az a kérése, hogy 

semmiféle ajándéktárggyal ne lepjük meg. Aki úgy gondolja, hogy szerény 
anyagiakkal szívesen támogatná az ünnep szebbé tételét, kérjük keresse meg 
Ábrahám Antalnét vagy Bende Sándornét. Megértésüket és segítségüket 
elıre is hálásan köszönjük; Isten fizesse meg! 
 

Szeptember 4-én szombaton Horgos – Röszke 
„hálóbogozás” egyházközségünkben 

 
Szeptember 8-án este fél 8-tól 

képviselıtestületi győlés lesz a plébánián 
 
Szeptember 12-én tartjuk templomunkban a házasok 

évfordulós miséjét. Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Szeptember 24-én lesz a most 75 éves Fogadalmi 
Templom jubileum i ünnepi évmegnyitója. Ekkor ünnepeljük 
egyházmegyénk fennállásának 975. évét. 
 

„Jó Atyánkért esdeklünk! Tartsd meg Isten İt nekünk!” 
A felajánló személy vagy család neve: 

Miatyánk: Szentmise:
Üdvözlégy: Szentáldozás:
Rózsafőzér: Egyéb imádságok:  

Például: Miatyánk: 5; Egyéb imádságok: Hiszekegy, 3 
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Magyarok Nagyasszonya, Szüz Mária névnapjaMagyarok Nagyasszonya, Szüz Mária névnapjaMagyarok Nagyasszonya, Szüz Mária névnapjaMagyarok Nagyasszonya, Szüz Mária névnapja    
Szeptember 12. 

 
II. János Pál pápa 1980. október 8-án, a vatikáni Magyarok Nagyasszony kápolna 

megáldásakor többek közt ezeket mondta: „Máriát szakadatlanul segítségül hívta a nép, 
nemzeti élete sorsdöntı óráiban. Attól az idıtıl fogva, hogy Szent István a szent koronát – a 
nemzeti élet egységének tisztelt jelképét – és az egész népet a legszentebb Szőz gondjaira 
bízta, sohasem szakadt meg Magyarország gyermekének fájdalmas és bizakodó imája 
Máriához, aki a Zsinat szavaival: ’Anyai szeretettel gondoskodik Fiának testvéreirıl, akik még 
zarándokúton vannak a sok veszedelemben és bajban.’ „ 

Istenünk, te a Boldogságos Szőz Mária közbenjárására népünket számtalan 
jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, elsı királyunk rendelésébıl Nagyasszonyunknak és 
Pártfogónknak tiszteljük ıt a földön. Add kegyesen, hogy egykor vele együtt örvendezhessünk 
a mennyben.  Ámen 

 

A házasságA házasságA házasságA házasság    
 

A gazdag, boldog élet folyamát nagy gondolatokból, és mélységes akarati energiákból 
kell fakasztani. Azért a jegyesek, akik boldog kettıs életre indulnak ki, az oltár szent kövéhez 
zarándokolnak, hogy itt váljék frigyükbıl szentség, telve Isten áldásával, Krisztus 
kegyelmével. Aki Istent keres, annak hinnie kell, s ugyancsak, aki istenit – a boldogság az – 
keres, annak is hinnie kell. Hinnie, hogy Isten ad egymásnak, Isten köti össze a szíveinket, 
hogy az egybekelés Krisztus titka, valóságos szentség. Aki így hisz, az hisz az odaadásban is, 
hisz az életközösségben és páratlan barátságban, s tudja, hogy a lélek e frigyre gyökereit 
nemcsak vérbe, érzésbe, hanem az Isten életébe, a Krisztus szívébe ereszti bele, s hogy 
kivirágozzék, és gyümölcsöt hozzon, onnan szívja az élet ereit: a szentség kegyelmét. 
(Prohászka) 

    

Ima a leendı házastársértIma a leendı házastársértIma a leendı házastársértIma a leendı házastársért     

 
Jóságos Atyám! Hiszem, hogy tudtod nélkül hajunk szála sem görbülhet meg, hogy 

lenne hát a véletlen mőve két ember találkozása, egymásra találása, az életút közös vállalása?! 
A szerelem és a házasság az egyik, ha nem a legszebb és legboldogítóbb földi ajándékod. 

Adj nekem, Istenem olyan hitvest, aki társam lesz nemcsak a földi gondokban, jövınk 
építésében, jelenünk szebbé tételében, nemcsak forrása lesz boldogságomnak, hanem társam a 
hitben, a Te szeretetedben, és ebbıl fakadóan az új életek elfogadásában, akaratod szerinti 
nevelésében is, és mindannyiunk örök boldogságának formálásában, biztosításában. Olyan 
társat adj nekem, Istenem, akit úgy tudok szeretni, mint Krisztus szerette egyházát. Olyan 
társat adj nekem, akivel életté tudom váltani szent Pál szeretethimnuszának gyönyörő sorait. 
İrizd meg ıt is, engem is tisztán az oltárig és hően a sírig. Engem pedig segíts, hogy méltó 
legyek életemnek erre a társára, hitvesemre, és erre a szeretetre szívem utolsó dobbanásáig, sıt 
egy örökkévalóságon át.  

Ámen 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Kiss Gábor 
Lektorálta: Kartal József plébános 

 
 

A. Görög kereszt 
-Mind a négy szára egyenlı hosszú, 
a legrégibb keresztény 
jel. A görög 
katolikusok díszítı 
motívuma. A kora 
középkorban gyakorta 
építettek görög kereszt 
alaprajzú 
templomokat. 
B. András-kereszt 
-llyen formájú 
kereszten lett vértanú 
András apostol 
C. Pápai kereszt 
-A pápa használja, az ı hármas küldetésére 
utal:  a papi, pásztori, tanítói küldetésre. 
D. Füles kereszt 
-5000 évnél is régibb, egyiptomi írásjel, az 
elsı századokban a keresztények titkos 
jele, késıbb mővészi ábrázolásokban 
találkozhatunk vele. 
E. Latin kereszt 
-A Római Katolikus Egyházban a 
legelterjedtebb kereszt, ilyen van 
templomaink tetején. 

F. Jeruzsálemi kereszt 
-Jézus öt szent sebét jelképezı kereszt. 
G. Apostoli kettıs kereszt 
-Ezt láthatjuk a magyar címerben. Szent 
Istvánt gyakran ilyen kereszttel a kezében 
ábrázoljak. 
H. -Péter-kereszt 
-Nevét onnan kapta, hogy Péter apostolt 
ilyen módon feszítették meg. 
I. Szent Antal-kereszt 
-A görög ábécében a tau jele, a ferencesek 
keresztje 
J. Máltai kereszt 
-A Máltai lovagrend jelvénye 

 
 

 
A rendır ül a padon és a pisztolyával játszik. Megkérdezi tıle egy idıs bácsi:  

-Fiatalember, nem fél, hogy elsül a fegyver?  
-Nem baj, majd újratöltöm. 

Két vadász beszélget:  
Kolléga, kit gyászolsz? 
- A feleségemet. 
- De én még tegnap találkoztam vele. 
- Igen, de este elvágta az ujját fızés közben! 
- Abba még nem lehet belehalni! 
- De én lelıttem, hogy ne szenvedjen szegény! 

Viccek: 

Rejtvény!


