
� 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagyboldogasszony napjáraNagyboldogasszony napjáraNagyboldogasszony napjáraNagyboldogasszony napjára    

 

Mindenható, örök Isten, aki a szeplőtelen Szűz Máriát, Fiad 

édesanyját testestül, lelkestül az örök dicsőségbe 

emelted; add, kérünk, hogy mindig az odafönt valókra 

ügyeljünk, és így dicsőségednek osztályosai lehessünk. 

Ámen 

 

Szent István ünnepénSzent István ünnepénSzent István ünnepénSzent István ünnepén    

 

Istenünk, aki Szent István királyt, a te hitvallódat a földön 

országunk koronájával ékesítetted és szentjeid közé 

emelted, kérünk, add meg, hogy aki a hit terjesztője volt 

Pannóniában, Egyházad védelmezője legyen a mennyben! 

 

 
 
 
A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

II. évf. 9. szám (23)  2005. Augusztus 
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1. Hétfı  Ligouri Szt. Alfonz 
2. Kedd  Szt. Özséb 
3. Szerda + Borsos Géza  Szt. Hermina 
4. Csütörtök + Dobó Rozália, + Papdi Lászlóné Vianney Szt. János 
5. Péntek Hálából szüleimért Havas boldogasszony 
6. Szombat +Laurus és +Richárd szerzetesekért Urunk színeváltozása 

7. Vasárnap 9h: +Demus József 
este: Kiss Gáborért születésnapján 

Szt. II. Sixtus pápa 

8. Hétfı +Hajós József és +Judit Szt. Domonkos 
9. Kedd + Edit Szt. Román 
10. Szerda  Szt. Lırinc 
11. Csütörtök  Szt. Klára 
12. Péntek Teréz és Franciska Szt. Hilária 
13. Szombat + ifj. Pakai József, + id. Pakai József XI. Ince pápa 
14. Vasárnap 9h: +Börcsök Antal és +Börcsök Erzsébet 

este: 
Szt. Maximilián Kolbe 

15. Hétfı 9h: A szőzanya tiszteletére 
este: A cserkészekért 

Nagyboldogasszony 

16. Kedd  Szt. Rókus 
17. Szerda + Tombácz Istvánné és +Béla Szt. Jácint 
18. Csütörtök +Kéri Lajos és +Márki Ilona Szt. Ilona 
19. Péntek  Szt. Emília 
20. Szombat 9h: Hazánkért 

este: Új házasok jönnek a szentmisére 
Szt. István király 

21. Vasárnap 9h: +Rózsa György 
este: 

Szt. X. Piusz pápa 

22. Hétfı Litánia LELKIGYAKORLAT Szőz Mária, A Világ 
királynıje 

23. Kedd Litánia Limai Szt. Róza 
24. Szerda Litánia Szt. Bertalan apostol 
25. Csütörtök Litánia Szt. Lajos király 
26. Péntek  Szt. Natália 
27. Szombat  Szt. Mónika 
28. Vasárnap 9h: +Börcsök István, +Szécsi Mária, +Lajos 

és +József 
este: + Ágoston 

Szt. Ágoston 

29. Hétfı  Keresztelı Szt. János 
vértanúsága 

30. Kedd +Király Lajos és +Papp Piroska Szt. Félix, Szt. Rózsa 
31. Szerda  Szt. Arisztid 

Miseszándékok 
Augusztus (az esti szentmisék idıpontja 19 h) 

Szentek és 
ünnepek 
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Köszönés 
 

Jó napot! Szia! Kezét csókolom! Csüü! 

Vita folyik arról, hogyan köszönjünk. Közben elfelejtünk köszönni 

egymásnak. Kerüljük a köszönést. 

A köszönés tisztelet. A köszönés bizalom. A köszönés lépés a másik felé. 

Mintha kezed nyújtanád. A szív dobban a köszönésben a másik szív felé. A 

köszönés a szeretet gyertyalángnyi lobbanása. Melegszünk benne. Látunk 

fényében. 

A köszönéstelen érintkezésben fagyott a hangulat, köd hályoga 

tekintetünkön. 

Sétálj a mezın, járj az erdıben, érezd a természet békességét, vedd észre az 

élılények „köszönését”. Köszönt a harangvirág, díszben tisztelegnek a fenyık, 

méltósággal vigyázban álla tölgy. A lombban elbújt láthatatlan madár dallal 

köszön. Az élı világ „köszön” az embernek, csak az ember nem akar köszönni 

az embernek. 

Pedig mennyi hely, mennyi alkalom. 

Oly furcsa a liftekben a közelség, érezzük egymás leheletét, de köszönés 

nem jı ki szánkon. A boltokban csak nézzük egymást, eladó s vevı. Orvosi 

rendelıben hangos, hangtalan jajban ülünk, állunk egymás mellett, de egy 

köszöntésnyit sem enyhítünk egymás gondjain. 

Mennyi hely, mennyi alkalom, hogy köszönjünk. Ne azért köszönjünk, mert 

illik, nem illik, hanem mert öröm, ha köszönhetünk. Öröm, ha ránk köszönnek. 

Köszöntsünk ismerıst és ismeretlent. Vitassák csak, hogyan köszönjünk. Mi 

köszönünk. Szívünk nyújtsuk a másik felé, ha pedig ı nyújtja, fogadjuk el. 

Az elidegenedés az emberi érintkezés világmérető fagyhalálához vezethet. 

Olvaszd a jeget. 

Köszönj. 

Köszönök. 

Köszönjünk, hogy több legyen az öröm. 
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A tánc 

 

Sokféleképpen lehet beszélgetni. Két test a táncban társalog. 

A test beszéde a tánc. A balett-táncosok mővészei. Magad is mestere 

lehetsz. Szó minden mozdulat. Kéz érint kezet. Nézed a szemét. Figyeled a lábát. 

Társad ritmusát átveszed. 

A táncban némán és sokatmondón beszél a test. 

A táncban egymás felé melegszetek. Vagy hővösen távol maradtok. A 

táncban minden sejt figyel. Egész lényed nevet a táncban vagy önmagát felejti el. 

Érezhetı a testmeleg, amely belül is melenget. A zene egymásba ölel. A táncoló 

anyag ritmusa bennetek táncol. A férfi és a nı a táncban egy. Ember. Ketten. 

Ne ítéld némaságra tested. Merj mozdulattal ritmusban társalogni. Mindenki 

másképp beszél. Van, aki szónokol, van aki suttog, van aki dadog. Mindegy, de 

szól, a táncban az egész teste beszél. Különben van, amit csak a táncban 

beszélhetsz el. Mondd ki magad. A tánc nyelvén beszélj. 

Tánc. Legyen táncod. A táncban keresd a másikat. Oly egyszerő. Elérhetı. 

Mindkettıtöknek öröm. 
 

(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 

Egyházközségi hírek: 

 

Az alsóvárosi búcsú augusztus 6-án, szombaton és 
7-én, vasárnap lesz. 

Mátraverebély-Szentkútra augusztus 14-én, 
vasárnap reggel 3 órakor indulunk a szentmihályteleki 
templom elıl. A részvételi díj: 2500 forint. 

A bokor-erdı keresztjénél szeptember 11-én, 
vasárnap délután 16.30-kor lesz találkozója a nehéz 
helyzetben élı családoknak. Utána megvendégeljük 
egymást. 

A házassági évfordulójukat ünneplık szentmiséje 
szeptember 4.-én 9.00 órai kezdettel lesz 
templomunkban. 

AZ ÁRVÍZSUJTOTTA EMBEREKRE 
SEGÍTİKÉSZEN GONDOLJUNK. 
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Augusztus 5. Havas BoldogasszonyHavas BoldogasszonyHavas BoldogasszonyHavas Boldogasszony 
 

Régen igen népszerő Mária ünnep volt. 'Tulajdonképpen a földkerekség legtiszteltebb 
Mária-templomának a római “Nagy Máriatemplomnak" búcsú napja. Ez a templom az 
Esquilinus hegyen épült a 4. század derekán. Régtıl fogva szokás volt ezen az ünnepen a 
bazilika kazettás mennyezetérıl fehér rózsákat hullatni a misét hallgató hívıseregre. Mária 
lelkének hófehérségét jelképezték ezzel a virágesıvel. Ezen kívül egy legenda is keletkezett a 
templommal kapcsolatban. Mielıtt a bazilikát építették, Isten azzal jelölte meg a helyét, hogy 
a rekkenı nyári melegben hó fehérlett hajnalban a leendı templom helyén. A legenda egész 
Európában elterjedt. 

 

A magyar nép lelkéhez is közel állott ez az ünnep. Mária fényesebb a szőzi hónál, 
ékesebb a napnál. İ oltja el a bőnnek tőzét az isteni kegyelem hős havával. Különösen a török 
uralom idején a szenvedı magyar nép a Boldogasszony kezébe kapaszkodva esedezett: 

 

Ó szőz, nemes múltadat 
Csodálatos voltodat 
Igazolta égi hó. 
Add, hogy sírjon e csapat, 
S kenyért kapjon, égi jót. 

 
 

Augusztus 15. NagyboldogasszonyNagyboldogasszonyNagyboldogasszonyNagyboldogasszony 
 
Mária mennybevételének, egyben országunk Mária oltalmába ajánlásának ünnepe. A 

legısibb, legkedvesebb magyar Mária ünnep. A mennybevétel dogmája így hangzik: “a 
Szeplıtelen és mindenkor Szőz Isten Anyja Mária, miután földi életének pályáját betöltötte, 
testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsıségbe." Nekünk magyaroknak kétszeresen is 
édesanyánk Jézus anyja. Nemcsak azért, mert Jézus a kereszten mindenkit Mária oltalmába 
ajánlott, hanem azért is, mert Szent István királyunk, halála elıtt, nehéz helyzetében, neki 
ajánlotta fel országát. Ezért szólítjuk a Boldogságos Szőz Máriát Magyarországon mindig 
Nagyasszonynak. 

A hazát keresı magyarság már vándorlása alatt kapcsolatba került a kereszténységgel. 
İseink nem durva bálványimádók voltak, hanem a pogány vallási felfogás eléggé emelkedett 
fokán állottak s így könnyebben megértették a kereszténység magasztos tanait, köztük Mária 
tiszteletét is. Szent István után a magyar nép Máriát mint a magyarok pátrónáját tisztelte és 
tiszteli. Tele van az ország Mária búcsújáró helyekkel. A Máriához fohászkodó énekünk a 
“Boldogasszony Anyánk" kezdetben nemzeti himnuszunk is volt. Nehéz idıkben ezzel fordult 
Máriához a hivı magyar: Magyarországról, romlott hazánkról, ne feledkezzél el szegény 
magyarokról. 

Sok helyen, e napon mezei virágokat, füveket, gabonát szentelnek, és ezeket a házakban 
szentelményként ırzik. A betakarított termények megáldását már a IX. század liturgiájában is 
megtaláljuk. 
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Augusztus 20. Szent István király ünnepeSzent István király ünnepeSzent István király ünnepeSzent István király ünnepe 
 

Az egyik legısibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény 
magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. 

Az államalapító Szent István a magyar államiság és a kereszténység alapjait lerakó Géza 
fejedelem fia, a honfoglalást (896) vezetı Árpád fejedelem ükunokája. 

E korszak a kereszténység európai kiterjesztésének évszázada volt. A bizánci egyház 
térítıi már a IX. század második felében megjelentek a térségben, a római egyház a X. század 
során térítette meg a Kárpát-medencétıl északra élı népeket. Történelmi párhuzam nélkül is 
igaz a kijelentés: az új évezred küszöbén Magyarország csatlakozott Európához. 

István uralkodása idején augusztus 15-én, Nagyboldog-asszony napján hívta össze 
Fehérvárra a királyi tanácsot. Ekkor tartották az un. törvénynapokat. (Misztikus egybeesés, 
hogy István éppen ezen a napon halt meg 1038-ban.) 

Késıbb Szent László király hozott döntést az ünnepnappal kapcsolatban: áttették 
augusztus 20-ra, mert 1083-ban e napon avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári 
bazilikában. 

A történelem során már Nagy Lajos uralkodásától kezdve augusztus 20. egyházi 
ünnepként maradt a köztudatban. 

1686-ban XI. Ince pápa elrendelte, hogy Buda vára töröktıl való visszafoglalásának 
évfordulóján évente emlékezzék meg az egész katolikus világ Szent István ünnepérıl - az 
egyház augusztus 16-án tartotta az ünnepséget. 

1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s a Szent István-
nap is kimaradt, de Mária Terézia mégis elrendelte a megtartását, sıt, azt nemzeti ünnepként a 
naptárakba is felvétette! 1771-ben ı volt az, aki elhozatta Bécsbe, majd Budára a Szent Jobbot, 
amelyet ez idıtıl körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án. 

Az 1848-as szabadságharc után hosszú ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet. Ezt 
követıen elıször 1860-ban ünnepelhették meg ezt a napot, amely országszerte nemzeti 
tüntetéssé fajult.  

1891-ben Ferenc József munkaszüneti nappá nyilvánította. 
1945-ig augusztus 20-a nemzeti ünnep volt. Majd ezt eltörölték, de az egyházi ünnepek 

sorában még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. 
Az akkori rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt 

vállalható, de teljes megszüntetését sem tartották követendı célnak, ezért tartalmilag 
megújították. Szent István ısi ünnepébıl az "új kenyér ünnepe"  lett, majd az új alkotmányt, 
mint új „szocialista” államalapítást, 1949. augusztus 20.-ra idızítették. Ettıl fogva 1949 és 
1989 között augusztus 20.-át „az alkotmány napjaként” ünnepeltük. (1950-ben az Elnöki 
Tanács a népköztársaság ünnepévé is nyilvánította!) A rendszerváltozás óta, 1989-tıl ismét a 
régi tradíciók szerint rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. 

Csak 1991-ben történt meg Szent István ünnepének igazi újjászületése! Az elsı szabad 
választásokon létrejött Magyar Országgyőlés 1991. március 5-i döntése Szent István napját a 
Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította. 

A tőzijáték minden évben fénypontja az augusztus 20-i rendezvényeknek. 
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Székely bácsika Pestre utazik a rokonokhoz látogatóba 
és  a fiára bízza a gazdaságot arra az idôre, amíg távol lesz. 
Ahogy visszatér, a fia már várja a lovas kocsival a 
vasútállomáson. Elindulnak haza és beszélgetni kezdenek. 

Azt mondja az öreg: 
-Minden rendben volt, fiam? 
-Igen apám. 
-Semmi baj nem történt? 
-Semmi apám. 
Az öreget nem hagyja nyugodni a dolog, és tovább 

faggatózik: 
-De tényleg semmi baj sem történt? 
-Hát... Eltört a villa nyele. 
-Eltört a villa nyele? Hogyan tört el a villa nyele? 
-Hát, mikor vittem a kutyát elásni... 
-Miért, megdöglött a kutya? 
-Igen. 
-Hogy történt? 
-Letaposták a lovak és a tehenek... 
-Letaposták? Hogy-hogy letaposták? 
-Megriadtak, amikor kigyulladt az istálló. 
-Kigyulladt az istálló!? Mitõl gyulladt volna ki az 

istálló!? 
-Hát apám, átfújta a szél a zsarátnokot a nagyházról... 
-Hát az is leégett!? 
-Igen, de a macska a hibás. 
-Már hogy lenne a macska a hibás? 
-Felborította a gyertyákat, amikor ravataloztuk a 

nagymamát. 
-Meghalt a nagymama??! Dehát... 
-Akkor ütötte meg a guta, Isten nyugosztalja, amikor 

édesanyám megszökött a postással... 
-Megszökött a postással?! Hát akkor minden rendben 

van, fiam. 
-No hát mondtam én, hogy minden rendben van. 
 

Z 
 

Villanyszerelı bekiabál az intenzív osztályon fekvı betegeknek: 
- Nagy levegı emberek, biztosítékcsere lesz! 

Viccek: 



� 
8 

CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

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

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Elızı rejtvényünkre, a következık nyújtottak be helyes megfejtést. 

A beküldık: Papp Istvánné, Ocskó Sebastian 
A júliusi rejtvényünk megfejtése: 

„Mindenk i  a  szája  gyümö lcse  szer int  te l ik  e l  javakka l ,  és  
m indenk inek  keze munkája  szer int  f izetnek . ”  

Rejtvény megfejtés: Az isteni 
kegyelem bennünket 
mérhetetlen irgalmában 
érdemtelenül elárasztott. 

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 ! ! !    

FÜGGİLEGES: 1. Pillanatnyi 
2. A megfejtés harmadik szava 
3. Olajfuró torony a Bridlingtoni - 
öböl közelében 4. Nyereség 5. 
Kutya 6. Eleség 7. Kettısbető 8. 
Visszakuporodik 9. Messze 10. A 
megfejtés második szava  13. 
Kontó névelıvel 15. Vázlat 18. 
Kicsinyítı képzı 19. Kén, 
Stroncium 21. Igazi nevén 23. 
Felborzol 26. Gazda 29. Fél 
meteor(!) 33. Település 
Pannonhalmától nem messze 34. 
Hagymáz 36. Ilyen az agyon 
olvasott könyv 38. Megpuhult 41. 
Páros halmaz(!) 42. Szerez 43. 
Pirul 44. Var 45. Út 46. 
Ostobaságban van(!) 47. 
Csendben Nıtt(!)T 49. Sír 50. Tiltó 
szó  

VÍZSZINTES: 1. A megfejtés els ı szava 11.  Namíbiai település 12. Tőr 13. 
Argon 14. Az ókori római naptárban a hónap közepét jelölı nap 15. Einsteinium, 
Nitrogén 16. Hangtalan csiga(!) 17. Különös 20. A fél Zala(!) 21. Amerícium, Hidrogén, 
Oxigén 22. Mőanyag hajótesteket merevít 24. Néma látó(!) 25. ...veritas, a kendızetlen 
igazság 27. Német meseíró testvérek 28. Erre a helyre 30. Jégkrém fajta 31. Páratlan 
leltár(!) 32. Ruhák, ágyak illatosítására és temetésnél használt illatszer, a Bibliában 
gyakran együtt szerepel a mirhával (pl Jn 19,39) 34. Tavacska 35. Lábas betői keverve 
37. Kenyér vég 39. Alumínium 40. Hátrál 43. Magam 44. Fagyaszt 46. Sarló alakú, 
ausztráliai hajító fegyver 48. A megfejtés utolsó szava  51. Hord 52. Ezt-azt 
Fordítva(!) 

 

A rejtvény megfejtése Szent István alábbi intelmének befejezése.  

„Az isteni kegyelem bennünket ..................... .............................................” 


