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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

 
Közösségünkért 

 
Uram, te irányítsd közösségünket! 

Ajándékozz meg minket tisztánlátással, hogy 
felismerjük a helyes utat és azon rendíthetetlenül 
haladjunk. İrizz meg minket hőségben és egymás 
iránti testvéri szeretetben. Add, hogy örömmel 
élvezzük szép világodat, de tartsd távol tılünk a 
mohóság és élvezetvágy szellemét. Add, hogy 
vidám alkotókedvnek örvendjünk, de minden más 
cél fölött a te akaratod lebegjen elıttünk. 

Uram, Jézus, neked ajánlom 
egyházközségünket! Ajándékozz meg 
mindannyiunkat azzal a buzgalommal, amelyet 
látni szeretnél bennünk! Engedd, hogy 
mindannyian ugyanazon cél felé törekedjünk, és 
együtt haladjunk a hozzá vezetı úton; örömöt, 
bánatot megosztva példaképül szolgáljunk 
egymásnak és egymást mindig csak a jóra 
buzdítsuk. Neked ajánlom a plébániánk területén 
mőködı többi közösséget is, amelynek nem vagyok 
tagja. Engedd, hogy ıszinte szeretetben ık is 

egészen e te szolgálatodnak szenteljék magukat. 
Ámen 

II. évf. 3. szám (17)  2005. Február 
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1. Kedd  Szt. Ignác, Szt. Brigitta 
2. Szerda  Gyertyaszentelı 

Boldogasszony 
3. Csütörtök Lourdes-i kilenced kezdete Szt. Balázs 
4. Péntek Társulat tagjaiért Szt. András 
5. Szombat 10h: Hálaadó szentmise Szécsi Etelka és 

Bende Sándor házasságkötésének 50. 
évfordulója alkalmából 
este:  

Szt. Ágota 

6. Vasárnap 9h: + Eleven Géza 
este:+ Ökrös Gábor 

Miki Szt. Pál 

7. Hétfı  Szt. Richárd 
8. Kedd  Emiliáni Szt. Jeromos 
9. Szerda  HAMVAZÓSZERDA 
10. Csütörtök  Szt. Skolasztika 
11. Péntek Betegekért Lourdes-i jelenés 
12. Szombat + Császár Ferenc Szt. Lídia 
13. Vasárnap 9h: Maksa Sándor, Ördög Irén és meghalt 

leányukért 
este:+ Sövényházi József 

NAGYBÖJT 1. vas. 
Szt. Katalin 

14. Hétfı  Szt. Cirill és Metód 
15. Kedd  Szt. Georgina 
16. Szerda  Szt. Julianna 
17. Csütörtök + Vér Antal, + Rózsa Ilona és + szülık Szervita rend alapítói 
18. Péntek  Szt. Bernadett 
19. Szombat  Szt. Zsuzsanna 
20. Vasárnap 9h: +Farkas Cs. Ferenc és + Ábrahám 

Rozália 
este:+ Marinkó Györgyné Szegedi Margit és 
+ Marinkó György 

NAGYBÖJT 2. vas. 
Szt. Leó 

21. Hétfı + Savanya Antalért és + szüleiért Szt. Eleonóra 
22. Kedd  Szt. Péter székfoglalása 
23. Szerda  Szt. Polikárp 
24. Csütörtök Szabó Mátyás fıorvosért Szt. Mátyás apostol 
25. Péntek   
26. Szombat  Szt. Viktor 
27. Vasárnap 9h:  

este: 
NAGYBÖJT 3. vas. 

Szt. Gábor 
28. Hétfı  Szt. Oszvald 

 

Miseszándékok 
Február (az esti szentmisék idıpontja 17 h) 

 

Szentek és 
ünnepek 
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A hit 
 

Szemnek a fény, fülnek a hang, nyelvnek az íz, testnek az egészség – ennél több az egész 
embernek a hit. 

Hinni. Ahol az élet emberi, ott a hit jelen van. Nem élnél, ha nem hinnél a holnapban, a 
jövıben, amelyet elıre nem ismersz, de hiszed, hogy érdemes élni a holnapért. Nem szeretnél 
senkit, ha nem hinnéd, hogy a szeretet boldoggá tesz s akit szeretsz, viszontszeret. Meghalna 
benned hit nélkül a szerelem, ha nem hinnéd: élet a szerelem, s szerelmesed szerelemmel akar 
téged. 

Hinni. Ahol hit van, ott van terv, ott van erı. Az emberi erıfeszítések robbanóereje a hit. 
A hit élteti az emberi kapcsolatokat. Az emberi kapcsolatok elszegényesedését napjainkban az 
egymásba vetett hit elsivárosodása okozza. 

A hitben szárnyat kap a lélek. A hitben nyílik meg a távlat. Hogy emberré lettünk, 
szerepe volt a munkának. Hogy az emberiség és az egyes ember fejlıdik, halad, az a hitnek 
köszönhetı. 

A hit belsı látást ad. A hit tapasztalja meg azt, amit az ész elérni nem tud. A hit túllép 
önmagán. A hit dörömböl az őr ajtaján, a halál kapuját a hit feszegeti. A hit tagadja a Semmit 
és azt, hogy van a Nincs. A hit a Van pártján áll. A hit által leszünk szerelmesek a létbe, az 
életbe. A költı a mindenség szerelmét énekli, mert hittel van tele. 

Hinni és örülni. Más hinni és más örülni. Ám a hit életkedv és öröm. Az öröm pedig hitre 
hangolja az embert. Örülni és hinni más és más, mégis majdnem egy. Örülni és hinni 
nélkülözhetetlenebb az egész embernek, mint testnek az egészség, fülnek a hang, nyelvnek az 
íz, szemnek a fény. 

Hiányzik valami belül? Üresség ijeszt önmagadban? Csak higgy és örülj. 
Hiányzik valami belül? Üresség ijeszt önmagadban? Csak higgy és örülj. 

 

Csodálkozz 
 

Kérlek, csodálkozzál, mint a gyermek. 
A gyermek boldog, mert látja a világ sok-sok csodáját. S minden „csoda” öröm. Csoda, 

hogy röpül a madár, hogy úszik a hal, kizöldül a vetés, fogócskáznak a hópelyhek. 
Csodálkozik a mesén, az álmokon és legjobban a valóságon. 

Kérlek, csodálkozzál, mint a mővészek. 
A mővészek csodálkozó emberek. Csodálatuk, ámulatuk jelenik meg a versben, a 

festményen, a zenemőben. Ha színész, szavaiban, arcán, testében. 
Csodálkozni mindenki képes. A gyermek csoda-érzékeny. A felnıtt évek koptatják meg 

érzékenységüket. A mővészek halálukig ırzik. Fokozzák és te? Benned szunnyad a gyermek 
és él egy mővész. Hiszen a verset, amit élvezel, újra költöd a szívedben; Bach zenéjét újra 
komponálod, mikor hallgatod és bár festmény elıtt kezed nem mozdul, a képet újra álmodod a 
mővésszel. 

A hétköznapban is mennyi csoda! Csak csodalátó szem kell. Ne legyen „természetes” 
minden, s nem igaz, hogy minden „magától értetıdı”. Ésszel agyonszőkített szemünket 
szívünk nyissa ki! 

Akkor a naplemente még soha-nem-látott csoda lesz; a lepke szárnyán elámulsz; a szél 
üzenetét hallgatod; az illatok nyelvét érteni akarod. Az arcok igaz és hazug meséjét örömmel 
olvasod. 

Majd csodálkozol, hogy élsz, hogy lettél és vagy. Csodálkozol, hogy szemed lát, a betők 
szavak, a szavakban fogalom, a fogalom gondolattól terhes, a gondolatban a szellem szikrája s 
abban valaki – és mindezt Te felfogod, akarod, szereted. Öröm benned. Ma. Most. 

 
(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 
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Nagyböjti ötletek 
 

Étkezésünk: 
A falánkok, habzsolók egyenek kevesebbet, a kisétkőek, finnyások 

egyenek többet, rendszeresebben. 
 

Életrendünk: 
A reggelente lustálkodók keljenek 5 perccel korábban, akik mindig 

elkésnek, legyenek ott mindenütt 2 perccel elıbb, a rendszertelenül élık 
tartsanak rendet az idıbeosztásukban. 

 

Szenvedélyeink: 
A dohányosok szívjanak kevesebbet; az alkoholt, édességet stb. 

kedvelık mérsékeljék az italt, a nyalánkságokat; a gyorshajtók 
közlekedjenek szabályosan; a sokat beszélık (néha) hallgassanak el, s 
figyeljenek oda másokra; a hallgatagok, mogorvák kedvesen szólítsanak 
meg másokat. 

 

Érzelmeink: 
A robbanékony természetőek fékezzék haragjukat, a türelmetlenek 

tanuljanak meg várakozni; a kesergésre hajlamosak próbálják humorral, 
derővel szemlélni a világot. 

 

Mások: 
A megszólást, pletykát kedvelık: jót vagy semmit másokról; az önzık: 

legalább néhányszor naponta legyenek elızékenyek másokkal; a 
parancsolgató természetőek engedjék érvényesülni a többiek kéréseit is. 

 

Munkánk: 
A felületességre, lustaságra hajlamosak végezzék el munkájukat 

idejében, alaposan; a megbízhatatlanok, feledékenyek most minden 
ígéretüket teljesítsék pontosan, a közös munkából magukat kihúzók önként 
vállaljanak nagyobb részt a közös feladatokból. 

 

Kapcsolataink: 
Az elrontott munkahelyi kapcsolatokból legalább egyet próbáljunk 

rendezni; a szőkebb és tágabb családon belül hasonlóképp; legyünk 
kedvesek és figyelmesek ahhoz, akit mostanában elhanyagoltunk. 

 

Egyházunk: 
Akiknek van rendszeres feladatuk, megbízatásuk egyházközségükben, 

közösségükben - végezzék különös odaadással, gonddal, a jobbulás és 
jobbítás szándékával; akiket a vasárnapi szentmise kapcsol az egyházhoz, 
keressenek legalább egy alkalmat, amikor egyházközösségükért, másokért 
is tesznek valamit. 
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Hamvazószerda 
 

A Nagyböjt ünnepélyes kezdete, innentıl számítva lesz teljessé – nem számolva a 

vasárnapokat, amelyeken az Egyház sohasem böjtölt – a szent 40-es szám. A hamuval való 

meghintés már az Ószövetségben a bőnbánat jele volt (Jónás, Judit, Eszter könyve). A hamu 

ugyanis kifejezı jelképe a földiek mulandóságának, s így természetes voltánál fogva magában 

is alkalmas, hogy bőnbánatra intsen. A hamvazás az Egyház szentelménye, mely az Egyház 

imái által gyógyító erıt nyer és lelkünkben, az igazi bánat felébresztésére szolgál, hogy általa 

egy új és jobb életre feltámadjunk. 

A hamu megáldása 
 

A pap rövid imádságot mond azért, hogy Isten a bőnbánókat, s a bőnbánat kifejezéséül 

hamvazáshoz járulókat kegyelmével kísérje az egész nagyböjt alatt, hogy így a Húsvétot 

mindnyájan megtisztult szívvel ünnepelhessék. Ezután meghinti szenteltvízzel a hamut, majd e 

szavakkal szórja a hamut az eléje járuló hívekre: 

„EMLÉKEZZÉL, EMBER, HOGY POR VAGY ÉS PORRÁ LESZEL.” Vagy: 

„TARTSATOK BŐNBÁNATOT ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!” 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyházközségi hírek: 

 
 

Februárban folytatódnak a házszentelések. 
Belterületen:  Kammerer Tibor diakónus 
Tanyán:   Laczkó István (Szeged-Szentmihály-i 

plébános) 
 

Kartal József atya távollétében elsıként kérjük, hívják a 
plébániát (273-260). Ha itt nem találnak senkit, akkor 
plébániai ügyekkel: 
Vargáné Ábrahám Ildikót (06 20 420 8186),  
betegellátással kapcsolatban: 
Laczkó István atyát (06 30 289 0119) keressék bizalommal. 
Megértésüket köszönjük!  
 
 Január 27-én, csütörtökön megmőtötték Kartal atyát. 
A mőtét jól sikerült, jó hangulatban van, szépen gyógyul. 

Február 3. Balázsolás lesz az esti szentmise után. 

Február 3-tól 11-ig Lourdes-i kilencedet végzünk az esti szentmisék idején. 

Február 5-én esti szentmise nem lesz, de a kilenced 17 órától meg lesz tartva.  
Február 9. Hamvazószerda, szigorú böjti nap. Hamvazás a szentmise végén 
lesz szerdán és vasárnap.  
Nagyböjtben minden péntek este keresztutat végzünk a templomban. 
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Távozz bőn, vissza ne jöjj! 
 

A nagyböjthöz, a bőnbánathoz hozzátartozik a szentgyónás. Vajon jól ismerem a bánatimát? 
 

Nem tudom elképzelni, milyen hibát talál bennem gyónás végén a pap. Mondom a 
bánatimát: Többé nem vétkezem. İ erre megállít, valamire kijavítja, csak akkor adja fel 

az elégtételt. Tessék már megírni, mi rosszat teszek a gyóntatószékben? 
 

A lelkiatya válaszol 
 

Semmi rosszat nem tesz, csupán az 
a baj, hogy régen volt elsıáldozó. 
Abban az idıben így tanították a 
bánatimát: 

 Teljes szívembıl bánom mindem 
bőnömet. Erısen fogadom, hogy többé 
nem vétkezem, és a bőnre vezetı 
alkalmat elkerülöm. Miért rossz ez az 
ima? Egyszerően nem lehet igaziból 
elimádkozni, mert amit mond, nem 
lehet komolyan megígérni. Nem lehet 
ígéretét valóban megtartani. Ez 
szomorú, de igaz. Többé nem 
vétkezem? Bocsánatos bőnökre 
alkalmazva külön isteni ajándék kell 
hozzá. Ez egészen rendkívüli kiváltság, 
hogy az ember hosszabb idın keresztül 
még bocsánatos bőnt se kövessen el. Ha 
pedig szokásról, valami bőnös 
szenvedélyrıl van szó, akkor is 
majdnem lehetetlen, hogy a szegény 
bőnbánó, gyónó, vissza ne essen. 

Az új bőnbánati ima így szól, amit 
ıszinte szívvel most már nemcsak 
lehetséges, hanem igaz lélekkel el kell 
mondani és tartalmát meg lehet, és meg 
kell ígérni: 

 Teljes szívembıl bánom minden 
bőnömet, mert azokkal a jó Istent 
megbántottam.  

Bánatunk mélysége: teljes 
szívembıl.  

Tartalma: az összes bőn. Nem 
lehet ehhez-ahhoz továbbra is 
ragaszkodni.  

Oka: nem azért, mert pórul jártam, 
szégyenben maradtam, hanem esetleg 
ezek mellett, de fıként azért, mert a jó 
Istent megbántottam. İ végtelenül jó, 
irgalmas, én pedig szembe fordultam 

Vele, akaratával, törvényeivel, 
Egyházával. Erısen fogadom, hogy 
Isten segítségével a jóra törekszem, és a 
bőnt elkerülöm. 

A bánat a múltra vonatkozott, az 
erıs fogadás pedig a jövıre. Tehát itt 
egész komolyan megígérem, hogy jobb 
ember leszek, hogy életemet 
megjavítom, hogy a jóra törekszem. 
Ebben a bánatimában már nincs 
büszkeség, önteltség, hanem mély 
alázat, az emberi esendıség bevallása, 
annak a lehetıségnek a beismerése, 
hogy ez nehéz feladat, egyedül nem 
megy. 

 Ezért mondom: Isten segítségével 
a jóra törekszem, tehát Vele 
nekifeszülök a kísértések legyızésének. 
A segítı kegyelem támogatásával 
merek abban remélni, hogy el tudom 
kerülni bőneimet. 

Erre az ıszinte és erıs bánatra, 
erıs fogadásra alapozva hivatkozik a 
pap Jézus halálára, feltámadására, a 
Szentlélek kiáradására; az Egyház 
Istentıl kapott hatalmára vonatkozva 
megadja a bocsánatot (feloldozást) és a 
lelki békét. Nemcsak a múltat törli el, 
hanem a jövıre nézve is biztosítja az 
erısítı, vigasztaló kegyelmet, hogy 
állva maradjon az, aki megtért. 

Ezt a felfoghatatlan örömöt 
minden úton próbáltam annak idején az 
elsıáldozókkal érzékeltetni. A gyónási 
próbánál fekete ruhába burkolva mentek 
be a gyóntatószékbe nagy szomorúan. 
Fehérbe öltözve, vidáman jöttek ki. Az 
elsı szentgyónásnál egy tálban 
egyszerre elégettük a bőncédulákat. 
Menj el! Vissza ne jöjj, fujj! - mondtuk 
kórusban. 

Imre atya 
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- Ki az abszolút alacsony? 
- Aki a szınyeg szélén ülve lóbálja a lábát. 

 

*** 
- Önök keresnek új pénztárost? – kérdi a bank vezetıjét valaki. 
- Igen, és a régit is – feleli az igazgató. 

 

*** 
A zsinagógában a pék szinte magáról megfeledkezve, nagy hangon, egyre 

hevesebben gesztikulálva imádkozik. 
A mellette álló hitsorsos csitítja: 

- Hidd el: kisebb hanggal és nagyobb zsemlével többet érhetnél el a jó 
Istennél… 

*** 
Álarcos rablók rontanak be egy bankba. A halálra rémült alkalmazottak 

ellenállás nélkül átadják a pénzt. A banditák összepakolnak, és sietve távoznak, de 
egyikük visszaszól az ajtóból: 

- Ne féljenek! Segítünk, hogy a sokszorosát megkeressék ennek a 
pénznek! 

- De hát hogyan? – rebegi sápadtan az egyik hivatalnok. 
- Holnap egy postacsomagban elküldjük az álarcokat. 

 

*** 
Egy fiatal káplán bosszankodva vette észre, hogy hívei nem nagyon figyelnek 

prédikációjára. Elhatározta, hogy véget vet az érdektelenségnek. Következı vasárnap 
hatalmasat csapott a szószékre, és elkiáltotta magát: 

- Nincs Isten! 
A templomban mindenki riadtan kapta fel a fejét, és botránkozva néztek a 
„hitetlen” papra. A hatásszünet után így folytatta: 

- Nincs Isten! Úton-útfélen hallhatjuk ezt a káromló kijelentést 
hitetlen emberektıl… 

 

*** 
A tehénpásztor beállít a plébániára: 
- Elhoztam az egyházadót, a zsák búzát, plébános úr! 
- Köszönöm fiam, vidd a kamrába! 
A pásztor meg sem mozdul. 
- Csakhogy plébános úr is tartozik nekem egy zsák búzával, a pásztorbérrel. 
- Hogyan? Hiszen állataim egyszer sem voltak kint a havason 
A pásztor megrántja a vállát: 
- Én sem voltam templomban soha. 

 

***  

Viccek: 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rejtvényre adott megfejtéseiket február 24-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében vagy a „Csodatévı” szerkesztıinél. 
Elızı rejtvényünkre választ senki sem adott.  

A januári rejtvényünk megfejtése:  
 
1. Csanád helyett Csongrád megye. Duna helyett Tisza. 
2. Dugonics András jezsuita helyett piarista. Móricz Zsigmond helyett Juhász 
Gyula városa. 
3. 1879-ben tőzvész helyett árvíz volt. 
4. A Dómban Szent Gellértnek sírja helyett ereklyéje van. 
6. A 12.000 négyzetméteres Szent Márk tér Milánó helyett Velencében 
található. Szent Gellért pedig Milánó helyett Velencébıl érkezett. 
7. A rendházban pedig Sík Sándor piarista pap-költı lakott.  
8. A mellékoltáron Könnyezı Mária helyett a "Fekete Máriát" láthatjuk, lévén, 
hogy az az idık folyamán sötétült el. 
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