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Sarlós Boldogasszony tiszteletéreSarlós Boldogasszony tiszteletéreSarlós Boldogasszony tiszteletéreSarlós Boldogasszony tiszteletére    

 

1.      Rózsafény borítja a tündöklı eget.  
      Sarlós Boldogasszony napja elérkezett.  
      A szép Szőz Mária ma ment Júdeába  
      Kedves rokonának látogatására.  

2.      Angyal sereg szállott Libanon hegyére,  
      Isten áldása száll a földi emberre.  
      Itt van az aratás, jön az égi áldás,  
      Az Istennek adjunk érte hálaadást.  

3.      Mi is várunk Téged égi áldásoddal,  
      Szíved alatt nyugvó kedves Magzatoddal.  
      İ nyer bı aratást, Isten szent áldását,  
      Ne engedj ránk jönni semmiféle csapást.  

   
   

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

II. évf. 8. szám (22)  2005. Július 
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1. Péntek Társulat tagjaiért  

2. Szombat Magyar parasztság jövıjéért Sarlós Boldogasszony 

3. Vasárnap  9h: +Bata Csaba, +Bata András és +Tóth 
Julianna 
este: Hívekért 

Szent Tamás apostol 

4. Hétfı + Lajos József, +Hajdú Rozália és +Géza Port. Szent Erzsébet 

5. Kedd  Zacca Szent Antal 

6. Szerda Cserkészcsapatért és a Goretti körért Goretti Szent Mária 

7. Csütörtök   

8. Péntek   

9. Szombat +Demus József és +Kislukács Etelka Szent Ágoston 

10. Vasárnap 9h: +Daka Imre, +Haska Ilona, +Imre 
este: +Fazekas József, +Lovászi István, +Kéri 
Julianna 

Évközi 15. vasárnap 

11. Hétfı +Szécsi Amália, +Kecskeméti Mária Szent Benedek 

12. Kedd   

13. Szerda +Géber Jenı és +Falu Tamás Szent Henrik 

14. Csütörtök + Csáki Lacika, +Hódi Szilveszter és a 
családért 

Lellisi Szent Kamil 

15. Péntek  Szent Bonaventura 

16. Szombat +Ábrahám Antal Kármel-hegyi 
Boldogasszony 

17. Vasárnap 9h: Paplógó Péter 13. évf. 
este: +Szalma Istvánné Szekeres Piroska 

Évközi 16. vasárnap 

18. Hétfı +Tóth Ferenc Szent Hedvig 

19. Kedd +Teréz  

20. Szerda Suhajda Tamás és Anna esküvıi évf. Szent Apollinaris 

21. Csütörtök +Csúcs István Brindisi Sazent Lırinc 

22. Péntek Énekkarosokért Szent Mária Magdolna 

23. Szombat Lenkéért, Imréért és a családért Szent Brigitta 

24. Vasárnap 9h: +Pintér Imre, +Benák Hermina és a 
családért 
este: +Suhajda József, +Tim Terézia 

Árpádházi Szent Kinga 

25. Hétfı Keresztlányom és családja Szent Jakab apostol 

26. Kedd Nagymamákért, +Ancsi, +Bea Szent Joakim és Anna 

27. Szerda A piarista rendért Szent Szarbellius 
28. Csütörtök Császár Péter, Császár Erzsébet és Szilágyi 

Veronika 
 

29. Péntek Élı és + Mártákért Szent Márta 

30. Szombat Élı Juditért Aranyszavú Szent Péter 

31. Vasárnap 9h: +Kunsági István és +Bárkányi nagyszülık 
este: Maximilián Kolbe cserkészcsapatért 

Loyolai Szent Ignác 

Miseszándékok 
Július (az esti szentmisék idıpontja 19 h) 

Szentek és 
ünnepek 
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Mások jósága 
 

A földhöz vonz mindenkit a nehézkedési erı. A nehézkedési erın igyekszünk úrrá lenni. 

Lépünk, sárkányt készítünk vagy repülıre szállunk. Valami „erı” húz arra is, hogy a másikról 

rosszat mondjunk. Ki nem vallhatja be, hogy embertársa szemében könnyen észreveszi a 

szálkát (és szóvá teszi), míg a saját szemében nem látja a gerendát (ha látja, hallgat róla). Más 

lenne az élet és több lenne az öröm, ha ezt a „nehézkedési erıt” szintén legyıznénk. 

A sok rossz, amit másokról elbeszélünk, nem a levegıt szennyezi. Közérzetünket. Hazug 

képet festünk ugyanakkor az emberekrıl. Mert nem lehet, hogy mindenki csak rossz, csak 

hitvány, csak helytelent tesz. A jóságot észre kell venni, és szóvá kell tenni. 

Ha látod a jót, beszéld el. Dicsérd a szemébe, dicsérd a háta mögött. Híreszteljük el a 

hőséget. Híreszteljük el, ha valaki megtartotta a szavát. Beszéljük ki annak a nevét, aki 

önzetlen volt. Miért ne mondanánk el a jót, hogy segítettek, udvariasak voltak. 

Aki kimondja a jót, jóságra derít fényt. A jóság nélkül kihalt volna az emberiség. Volt 

mindig, aki háborút üzent. És mindig volt, aki békét kötött. 

Öröm, ha magadról hallod a jót. Öröm, ha másokról beszéled el. 

Mondj jót másokról. A rosszat pletykálók kedélye keserő, arcuk sárga. Mások jósága, ha 

látod és elbeszéled, örömmel szépíti meg életed. 

 

Lányok, asszonyok 
 

Mona Lisa mosolyáért Párizsba utaznak. Titokzatosan telt mosoly. Mond valamit és nem 

tudni mit. Valami üzenet, talán a nı üzenete a mindenségnek. Talán a Szépség lehelete az 

ajkán. 

Láttam Mona Lisa mosolyát. Öröm volt nézni. Mikor látom újra? Nem tudom. Azt 

tudom, hogy naponta megyek az utcán és szembejön velem – ki tudja mennyi – asszony, lány. 

Nézem ıket. Látom mosolyukat. Nem olyan, mint amit a mővész vászonra örökített, 

márványba vésett. A hétköznapok lányainak mosolya élı, a pillanatban született. 

Mennyi mosoly az utcán? Mind titokzatos. Mind valamit mond. Mind üzenet. Talán a 

Nİ üzenete mindenkinek. Nekem. Talán a Szépség csókja ajkukon. 

Mind beszél nekem, ha nem is nekem szól. A mosoly szépségének egyetemes nyelvén 

üzenet. Neked, nekem, mindannyiunknak. Még akkor is, ha a mosoly éppen csak valakinek 

szól elsısorban. Személyesen. (Ilyenkor talán még szebb s titokzatosabb.) 

Mennyi öröm! 

Párizsban – ha eljutsz oda – nézd meg a világhírő asszonyi mosolyt. De addig, ma, most, 

az utcán, ott ahol vagy s asszony is van, lásd meg arcukon a mosolyt. 

Üzenet és öröm! 

 (Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 
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Július 2.  Sarlós Boldogasszony napjaSarlós Boldogasszony napjaSarlós Boldogasszony napjaSarlós Boldogasszony napja 
 
 

A római katolikus egyház ezen a napon emlékezik meg Szőz Máriának Keresztelı Szent 

János édesanyjánál, Erzsébetnél tett látogatásáról. Mária megtudta, hogy Erzsébet nemsokára 

szülni fog, ezért látogatására indult. Útja tüskés, elszáradt fák között vezetett, mikor közéjük 

ért, a fák kizöldültek, virágozni kezdtek. Az idıs Erzsébet látva a közeledı Máriát, hangos 

szóval felkiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.” 

Az ünnep elterjesztésében a minden emberire érzékeny ferencesek jártak elıl a XIII. 

századtól. 1389-et írtak, amikor tisztelete egyetemességet szerzett a világegyházban. Cs. 

Varga István írja a következıket: "...Sarlós Boldogasszony különleges helyet foglal el a 

Mária-ünnepek sorában. A megnevezés népi eredető, az ısi magyar névadó hagyományhoz 

kapcsolódik. Sarlós Boldogasszony napja a búza beérésének, az aratásnak az ünnepe, 

amelynek patrónája: a Szőzanya. A népi gondolkodás összekötötte az egyházi ünnepet a mezei 

munkáéval, és a Szőzanya áldását kérték a termésre, az aratók munkájára. Az ünnep »sarlós« 

jelzıjét az aratás egyik eszközérıl kapta. Valójában a régi sarlós aratást idézi, amely 

alapvetıen nıi munkának számított." 

Illyés Gyula tanulmánya a hetvenes évek elején arról panaszkodik, hogy az emberi 

munkaeszközök elvesztik bizonyos vallási értéküket, a nagyüzem, a terjedı technikai 

forradalom mindent egységesít. 

 

Így elmondhatjuk: ha Sarlós Boldogasszony 

sajátságos jelzıjével századokig ünnepre hívást 

jelentett, s a legszentebb munka megkezdését, 

ennek mára is megmarad az üzenete, és jóllehet 

gépek vágják a gabonát, s "kötik" a szalmát 

tömbökbe, azért még tudjuk, mennyit ér az 

aggódás aszálytalan hetekben, és az imádság, 

mely a termésért az aratás Urához emelkedik. 

 

 
 
 

M.S. mester: Mária látogatása Erzsébetnél 

(1506 - Magyar Nemzeti Galéria) 
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Sík Sándor  
 

Nyár és hajnal. Sarlósboldogasszony. 
Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán. 
 
Arany húrját a domb mögött hangolja már 
A nyár nagyasszony napja: 
Már benne párállik a pirkadati szélben 
A csurranó nyárdéli tőz, 
De az orgonalombon még reszket a harmat, 
S acél-ifjan csillannak a kaszák. 
 
Már bontja barna falanxát 
Az aratók komoly karéja. 
Hajlongnak utánuk a marokszedı lányok, 
Kendık vadvirág-bokrétája táncol. 
 
Csend. 
Egy fenkı csisszen a pengén. 
Messzirıl egy kis csikó csengıje csilingel. 
Egy riadt pacsirta fúrja fölöttem 
(Daloló nyílvesszı) az égbe magát. 
És testem-lelkem minden pórusán át 
Érzem, hogy árad bennem ég felé 
A föld felomló, mély dala. 
 

Mi mindent kifejez ez a Mária-ünnep! Természetlátást, jelképek erdejében azt a hangulati 

motivációt, amely - M. S. mester nevezetes képét látva - az Énekek énekét asszociálja: "İ jön 

szökellve a hegyeken, átszökellve a halmokat (...) mert már a tél elmúlt (...) Virágok nyílnak 

földünkön." 

A néplélek érzékenységére vall, hogy hazánk északi vidékein Sarlós Boldogasszony 

napján virággal ékesített széket helyeztek a ház elé: ha erre jön Erzsébethez tartó útján az 

áldott állapotban lévı Istenanya, tudjon hol megpihenni. Néprajztudósok e napról azt írják, 

hogy kápolnákban, templomokban virágot „szenteltek”, egyes helyeken kakukkfüvet, 

fodormentát, amit aztán a beteg párnája alá vagy az elhunyt koporsójába tettek. 

A rábaközi Szil faluban az aratók e napon elmentek a templomba. Aratószerszámaikat a 

fal mellé támasztották, a pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Majd ünnepi 

ruhájukban kimentek a földre, meghajoltak, és vágtak egy rendet, csak másnap fogtak a 

munkához. Göcsejben mielıtt az aratók munkához fogtak volna, térdepelve imádkoztak. Két 

gabonaszálat a derekukra kötöttek, s mindaddig rajtuk maradt, míg le nem esett róluk. 

Általában, mint a többi Mária - ünnep, asszonyi dologtiltó nap. Sok helyütt ekkor tartják az 

ünnepi vásárokat. 
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A gabona, amibıl majd a kenyér készül rendkívül fontos szerepet töltött (és tölt be ma is) 

a közösség életében. A bı termés, a sikeres aratás biztosította, hogy lesz elegendı élelem télre. 

Az aratásnak is külön rituáléja volt, a munkát fohászkodással, imádsággal kezdték, a férfiak 

megemelték kalapjukat. Az aratóeszközöket a pap megszentelte. Az elsı learatott kévébıl vett 

búzaszálakat a jószágnak adták, hogy a betegség elkerülje ıket. Az aratás befejezésekor egy 

kis darabon meghagyták a gabonát (talpon hagyták), azt mondták a szegényeknek meg a 

madaraknak. Az utolsó kévébıl készítették az aratókoszorút, általában a gazdának vagy a 

földesúrnak. A legszebb kalászokból fonták, mezei virágokkal, szalagokkal díszítették. A nagy 

uradalmakban az aratás befejeztével aratóbálokat rendeztek, a földesúr megvendégelte az 

aratókat. 

Gyakorta idézett himnusz Mária éneke, a Magnificat, amely jeles zeneszerzık, mővészek 

ihletıje mindmáig. Az 1978-ban meghalt Dienes Valéria, e vándor sorsú megtérı verse Mária 

és Erzsébet találkozásának napjára szinte már népénekünkké vált. A versíró naplósorait 

olvasva válik érthetıvé himnuszának áradó, alázatos hangja. 

Ami velem történt, nem volt soha még,Ami velem történt, nem volt soha még,Ami velem történt, nem volt soha még,Ami velem történt, nem volt soha még,    
boldognak mond engem minden nemzedék,boldognak mond engem minden nemzedék,boldognak mond engem minden nemzedék,boldognak mond engem minden nemzedék,    
nagyot mûvelt rajtam hatalmas keze,nagyot mûvelt rajtam hatalmas keze,nagyot mûvelt rajtam hatalmas keze,nagyot mûvelt rajtam hatalmas keze,    
jóságában százszor szent az jóságában százszor szent az jóságában százszor szent az jóságában százszor szent az Ô Ô Ô Ô neveneveneveneve....     

 
Boldogasszony a várandós anyák, a szegények, a szükségben szenvedık, a betegségben, 

fogságban sínylıdık pártfogója és a halottak oltalmazója.  

Idıjárásjóslás: „Sarlós Boldogasszony aminı, 

 Hat hétig olyan lesz az idı.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyházközségi hírek: 

 

 

Július 2-án, szombaton, Sarlós Boldogasszony 
ünnepe lesz. 

 

Zarándoklat indul Mátraverebély-Szentkútra 
AUG. 14-15 –ig. Még lehet jelentkezni a plébánián. 
(Az utazási költség: kb.: 2000 Ft/ fı) 

 

A bokor – keresztnél tartott szentmise NEM 
augusztus 15-én, hanem szeptember 11-én lesz 
délután 16.30 –kor. 
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- Hogy hívják az orosz úszóbajnokot? 

- ??? 
- Iván Bugyburugynak... 

 

Y 
 

Az ötéves Janika megkérdi az anyjától: 
- Anyu, igaz, hogy a jó Isten mindent tud? 
- Persze hogy igaz, kicsim. 
- Azt is tudja, hogy én most lekváros kenyeret eszem? 
- Azt is... 
- És azt is, hogy ezen nagyon kevés a lekvár? 
 

Y 
 

Az anyós látogatóba érkezik a lányához. Az anyós látogatóba érkezik a lányához. Az anyós látogatóba érkezik a lányához. Az anyós látogatóba érkezik a lányához.     
----Meddig marad, anyuka? Meddig marad, anyuka? Meddig marad, anyuka? Meddig marad, anyuka? ----kérdezi a veje . kérdezi a veje . kérdezi a veje . kérdezi a veje .     

----Ameddig szívesen láttok, f iam. Ameddig szívesen láttok, f iam. Ameddig szívesen láttok, f iam. Ameddig szívesen láttok, f iam.     
----Hát még egy kávéra sem jön be?Hát még egy kávéra sem jön be?Hát még egy kávéra sem jön be?Hát még egy kávéra sem jön be?    

    

Y 
 

Két barát találkozik az utcán. 
-Képzeld, megnısültem! -mondja az egyik. 
-Tényleg, és kit vettél el? 
-Jézus Máriát! 
-Ne hülyéskedj már! 
-De komolyan. Itt a fényképe! 
-Jézus Mária!!!!! 

 

Y 
 

Nászúton van az ifjú pár. A férj egy szerelmes éjszaka után odafordul az ifjú arához: 
- Tudom, hogy buta kérdés, de elárulnád, hány férfi volt az életedben rajtam kívül? 

A feleség szabadkozik, de férje addig kérleli, amíg végül kötélnek áll, és elkezd számolni: 
- Egy... Kettı... három... Négy... Öt... Hat... , aztán voltál te... Nyolc... Kilenc... Tíz... 

Tizenegy...  
 

Y 
 

Magát  mi é r t  í t é l t ék  e l?  Magát  mi é r t  í t é l t ék  e l?  Magát  mi é r t  í t é l t ék  e l?  Magát  mi é r t  í t é l t ék  e l?      
----  ké rdez i  az  egy ik  rab  a  más ik tó l .   k é rdez i  az  egy ik  rab  a  más ik tó l .   k é rdez i  az  egy ik  rab  a  más ik tó l .   k é rdez i  az  egy ik  rab  a  más ik tó l .      
----  Csomót  kö tö t t em egy  s á l ra .   Csomót  kö tö t t em egy  s á l ra .   Csomót  kö tö t t em egy  s á l ra .   Csomót  kö tö t t em egy  s á l ra .      
----  Na ne  mond ja ,  hogy  ezé r t  kap  nyo l c  év e t !   Na ne  mond ja ,  hogy  ezé r t  kap  nyo l c  év e t !   Na ne  mond ja ,  hogy  ezé r t  kap  nyo l c  év e t !   Na ne  mond ja ,  hogy  ezé r t  kap  nyo l c  év e t !      
----  De i gen ,  mer t  a  sá l  az  anyósom nyakán  vo l t . De i gen ,  mer t  a  sá l  az  anyósom nyakán  vo l t . De i gen ,  mer t  a  sá l  az  anyósom nyakán  vo l t . De i gen ,  mer t  a  sá l  az  anyósom nyakán  vo l t .     

 

Viccek: 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rejtvényre adott megfejtéseiket Július 26-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében vagy a „Csodatévı” szerkesztıinél. 

Elızı rejtvényünkre, három helyes megfejtés érkezett meg. 

A beküldık: Börcsök Eszter, Bende Sándorné, Papp Istvánné 
Az júniusi rejtvényünk megfejtése: 

„Mi lyen remek  ütés ! ”  

Vízszintes: 1. A megfejtés eleje 12. Halogat 13. Itterbium, Nitrogén, Foszfor 14. Rendben 15. 
Szatyor 16. Francia kávé 18. Azonos betők 20. Jód, Urán 21. Római ezer, száz 23. Cérium 25. 
Szintén ne 27. Nota bene 29. Éleslátású 33. Befeketítés 35. Holttest 36. Hódprém 37. Kotyogó 
39. Kupa 41. ......telek, itt alakult meg az MDF 42. Nyaláb 43. Szigetel 44. Rádium, Hidrogén, 
Szén 46. Nıi név 48. Becézett Attila 50. Hézag 51. Azonban 52. Tova 53. Tövis névelıvel 

 
 
A rejtvény megfejtése a Példabeszédek könyvébıl vett idézet hiányzó része. 

"..................................................…………………............... szerint telik el javakkal, és 
mindenkinek keze munkája szerint fizetnek". 

 

Függıleges: 1. Vizet fakasztott 
a sziklából 2. Nıi név, jelentése: 
tevékeny, serény 3. 
Nemzetiszocialista 4. Esıerdı 
5. Terhel 6. Körülbelül 7. 
Páratlan Ignác(!) 8. Winnettou 
törzse 9. Görög eredető nıi név 
10. ÁÁÁÁ(!) 11. 
Korcsolyapálya 17. Színezék 
19. A megfejtés vége 22. Puszi 
24. Fedél 26. Az amerikai öt tó 
vidék egyik tava 28. Kerek, 
ellenzı nélküli sapka 30. Ritka 
nıi név 31. Enyhe, nyugati 
szellı 32. Település Szolnok 
közelében 34. Vágyálom 36. 
Bór, Szelén 38. Sebgyapot 40. 
Farkos kétéltő 45. Itt volt 
plébános Vianney Szt. János 46. 
Amerícium 47. Azonos betők 
49. Páros lista(!) 

Re j t v é n y ! ! !R e j t v é n y ! ! !R e j t v é n y ! ! !R e j t v é n y ! ! !    


