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1. Szerda Kothencz József és családja Hamvazószerda 
Szt. Lea 

2. Csütörtök Adakozó hívekért Szt. Ágnes 

3. Péntek Társulatért Szt. Frigyes 

4. Szombat Bérmálkozókért Szt. Kázmér 

5. Vasárnap 9h: Hívekért 
este: +Szekeres Ferenc, +Szerédi Rozália, 
+Révész Sándor és+Szekeres Margit 

NAGYBÖJT 1. vas. 
Szt. Adorján 

6. Hétfı +Szeles Sándor Szt. Koletta 

7. Kedd Élı Suhajda Tamás és családja Szt. Perpétua, Felicitas 

8. Szerda Élı és + Zoltánokért, és +Laurus testvérért Istenes Szt. János 

9. Csütörtök Élı Franciskáért és + szőleiért Szt. Franciska 

10. Péntek +Papp Szilveszter és + gyermekéért Szt. Emil 

11. Szombat +Marika néniért Szt. Konstantin 

12. Vasárnap 9h: +Farkas Cs. Ferenc, +Ábrahám Rozália 
és + fiuk, Ferenc 
este: Röszkei híveimért 

NAGYBÖJT 2. vas. 
Szt. Gergely 

13. Hétfı Püspök úr szándékára Szt. Patrícia 

14. Kedd + Matildért és élı családért — 

15. Szerda Hazánkért Szt. Kelemen 

16. Csütörtök  Szt. Herbert 

17. Péntek + Gyulai híveimért Szt. Patrik 

18. Szombat +Szécsi József, +Tóth Terézia, +Dr. Vass 
József 

Szt. Sándor 

19. Vasárnap 9h: + Józsefekért 
este: +Császár Vince, +Tóth Matild, + 
Terézia, +József 

NAGYBÖJT 3. vas. 
Szt. József 

20. Hétfı Püspök úr szándékára Csáki Boldog Mór 

21. Kedd +Szalma Istvánné, +Kriván Istvánné — 

22. Szerda Élı Mezısi Rudolf és családja Szt. Beáta 

23. Csütörtök  Szt. Ottó 

24. Péntek +Papp Gábor Szt. Gábor 

25. Szombat Élı Suhajda József és családja Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 

26. Vasárnap 9h: +Ábrahám Mihály és +neje, +Rozália, 
+Mária, +Erzsébet, +Pál 
este: +Vér István 

NAGYBÖJT 4. vas. 
Szt. Emánuel 

27. Hétfı Püspök úr szándékára Szt. Lídia 

28. Kedd Élı Terézért — 

29. Szerda +Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért Szt. Bertold 

30. Csütörtök A röszkei egyházközségért — 

31. Péntek  Szt. Benjámin 

Miseszándékok 
Március (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 

Szentek és 
ünnepek 
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A nyár 
 

Érlel a Nap. Érlel a nyár. 

Miben és mire érik az életed? Vannak-e gyümölcseid 

és éveidbıl mit aratsz, mit aratnak le? 

Nyár. A természet saját szükségleteinél többet 

termel. És Te? 

Szükség van rád. Kiléptél önmagad szők körébıl. A nyár 

bıségével van tele életed. Tetteid, szavaid, érzelmeid éretten hullanak mások 

életébe. 

Már nem hiába terem a fa, amelynek gyümölcsébıl legalább egy ember 

éhét, szomját oltja. A szántóföldek búzamezıi milliókat táplálnak. 

 És Te? 

Nyár az életed? 

Érlelnek az évek. Mit terem életed? Magadnak, másoknak. Milyen hangok 

vannak a kacagásodban, tapasztalattól súlyosak-e szavaid, bujkál-e bölcsesség 

gondolataidban, több van-e benned, mi magadnak elég? 

 Nyár. Bıség. Öröm. 

 
 

Az ôsz 
 

Egy sétám mesélem el. 

Járom az erdıt. Félelem a fákon. Legkisebb 

légmozgástól megrettent levelek. Tépdesi ıket a szél. A Nap 

könnyen ejt fényfoltokat az avarra. Szomorúság. Van fény, de 

ısztıl beteg. Az élet zöld színei fakulnak. Az erdı lázpiros 

pompájával mégsem az elmúlásra készül. Az ısz 

színpompájában fellángol az élet a fagyhalál elıtt. 

A nyártól szépségben is lehet búcsúzni. Színes álmokkal is el elehet 

aludni. Álmokkal hullik le az összes levél… Búcsúztatót a patak orgonál. Itt-ott 

madárdal hangzik fel. Ez sem gyászének. Hangjuk ezüst örömmel zeng fel. 

Jöhet a tél, erısebb az élet. 
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Járom az ıszi erdıt. Átitatnak színei. Lelkembe lopja zenéjét a patak. 

Félek a fákkal, de lombjuk álma is az enyém. 

Sétámat meséltem el. Biztos érted. Az ıszben gyász. Az esıben a létezés 

könnyezik. Szemfedı az avar. Eszünkbe jut a halál. Nyár után az ısz, a tél. 

Hogyan lépsz a télbe? Álmokkal, mint a falevél? Álmodj a Szépségrıl. A szép 

még ısszel is öröm. „A túlsó partra ki viszi át a szerelmet?” Aki álmodni meri, 

hogy a halálnál az élet erısebb. 
 

 

A tél 
 

Öröm a tél. Miért ne lenne az? 

Tél. Fagy. Hó. Jég. Zúzmara. Dér. És minden fehér. Ha nem fehér, mintha 

nem lenne tél. Ha fehér, akkor pedig igazán öröm. 

Tél. Hókristályok tánca. Jégvirág az ablakon. Fehér bársony a bokrokon. 

Havazás. Hó hull a földre, a szívekbe békesség. 

A tél a csendet párnára fekteti. Puhán alszik a csönd. Lépni lehet benne. 

Szánkó. Korcsolya. Sí. Vagy csak egy ároknyi jég, amelyen nagyot lehet 

csúszni! Fut a szánkó, kacag a gyermek, röpül a sí. Játékos öröm a tél! 

Hideg van és ázunk. Igaz. Ám igaz, hogy didergı testünk csak télen tudja 

meg, mi a meleg. Csak télen kéred, takarjon be, öleljen át, ruhád alatt bırödig. 

A tél jeges és havas látvány. Jéggyöngyök, jégkagylók, jégcsigák a vizek 

jegében. Hóbunda az ágakon, hószoknya a bokrokon. A hó színe változik, ahogy 

a napfény ráesik. Piros, lila, kék. Legtöbbször vakító fehér. Gyilkos tisztaság. 

Kegyetlen. Senki nem lehet puhány. Erısnek, tisztának lenni jó. És öröm. 

 Öröm a télben. 

 Igaz? 

 Havat szór rád a tél, és szíved örömmel takarja be. 

 
(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 
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Nem csak hölgyeknek! 
 

Mire az Örökkévaló megteremtette a nıt, már hatodik napja túlórázott. Megjelent 

nála egyik angyala, és azt kérdezte tıle: 

-Miért fordítasz ennyi idıt erre az egyre? 

Az Örökkévaló így felelt neki: 

-Láttad már a hozzá készített tervrajzaimat? Tökéletesen moshatónak kell lennie, 

de nem lehet mőanyagból. Mozgatható, egyenként cserélhetı része kell, hogy legyen, 

és fontos, hogy „diétás cola”-kal és ételmaradékokkal is üzemeltethetı legyen. Az 

ölében egyszerre négy gyermeknek kell elférnie, és fontos, hogy a csókja felhorzsolt 

térdektıl a megtört szívekig bármit képes legyen meggyógyítani. És akkor még nem is 

említettem, hogy mindezt egyszerre, de csak két kézzel kell majd elvégeznie. 

Az angyal egészen elképedt e követelményeken: 

-Mindössze két kézzel?! Az kizárt! Ráadásul ez csupán az alapmodell? Túl sok 

munka ez egyetlen napra. Szerintem elég, ha holnap fejezed be. 

-Eszem ágában sincs várni! – tiltakozott az Örökkévaló. – Hiszen már olyan 

közel állok ahhoz, hogy befejezzem ezt a teremtményemet, amely amúgy is olyan 

közel áll a szívemhez. Már most képes meggyógyítani saját magát, amikor beteg, és 

napi 18 órát képes robotolni! 

Az angyal erre közelebb lépett, és megérintette a nıt. 

-De hát olyan puhára csináltad ıt, Seregek Ura! 

-Mi tagadás, tényleg puha – értett egyet az Örökkévaló –, de ugyanakkor nagyon 

szívós is ám. El sem tudod képzelni, mit képes elviselni vagy elvégezni! 

-És tud majd gondolkozni? – kérdezte az angyal. Mire az Örökkévaló: 

-Nem csak hogy gondolkozni lesz képes, de érvelni és alkudozni is! 

Az angyal ekkor észrevett valamit, és kezét kinyújtva megérintette a nı arcát. 

-Hoppá! Úgy tőnik, szivárog ez a modell. Mondtam neked, hogy túl sokat 

próbálsz belezsúfolni ebbe az egybe. 

-Az nem szivárgás – pirongatta meg angyalát az Örökkévaló –, hanem egy 

könnycsepp! 

-Hát az meg mire való? – tudakolta az angyal. Az Örökkévaló nem késlekedett a 

válasszal: 
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-A könny arra való, hogy kifejezze vele örömét, bánatát, fájdalmát, 

csalódottságát, szeretetét, magányát, gyászát és büszkeségét. 

Az angyal egészen odavolt: 

-Te egy lángész vagy, Uram! Mindenre gondoltál! Tényleg bámulatos 

teremtmény a nı! 

És valóban az! A nıkben olyan erık rejlenek, amelyek ámulatba ejtik a férfiakat. 

Elviselik a nehézségeket és viselik a terheket, de tudnak boldogok lenni, szeretni és 

örülni is. Mosolyognak, amikor pedig sikoltani akarnának. Dalolnak, amikor pedig 

legszívesebben sírnának. Sírnak, amikor boldogok, és nevetnek, amikor idegesek. 

Küzdenek azért, amiben hisznek. Bátran szembeszállnak az igazságtalansággal. 

Válasznak nem fogadnak el „nem”-et, amikor meg vannak róla gyızıdve, hogy létezik 

jobb megoldás is. Képesek lemondani bármirıl, hogy a családjuknak ne kelljen 

nélkülözniük. Megrettent barátnıjüket elkísérik az orvoshoz. Feltétel nélkül szeretnek. 

Amikor gyermekeik kitőnnek valamiben, elsírják magukat, és tapsolnak örömükben, 

amikor barátaik díjakat nyernek. Boldogok, amikor fülükbe jut, hogy valahol egy 

kisbaba született, vagy hogy két fiatal összeházasodott, és a szívük szakad meg, 

amikor egy barátjuk meghal. Meggyászolják egy családtag elvesztését, mégis erısek, 

ha azt látják, hogy a környezetükbıl minden erı elszállt. Tudják, hogy egy ölelés, 

vagy egy csók a megtört szívek gyógyítója lehet. Nık minden formában, méretben és 

színben kaphatók. Autóba pattannak, repülıre ülnek, mennek, rohannak vagy 

egyszerően csak írnak egy levelet – s mindezt azért, hogy lásd, mennyire fontos vagy 

nekik. A nıi szívek tartják mozgásban a világot. Örömet, reményt és szeretetet hoznak. 

Képesek szánalmat érezni mások iránt, és vannak eszményeik. Erkölcsi támogatást 

nyújtanak családjuknak és barátaiknak. A nıknek lényeges mondandóik vannak, és 

semmit sem sajnálnak környezetüktıl. 

 

Mindazonáltal, ha van egy hibájuk, hát az, hogy elfeledkeznek 

arról, mennyit érnek. 

 

 

Minden kedves hölgyolvasónknak 

boldog nőnapot kívánunk! 
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RÓNAY GYÖRGY: 

Mária énekeMária énekeMária énekeMária éneke    

 

Isten várakozása! Világ várakozása! De megpróbálod szívemet! 

Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem? 

Választottságom mérhetetlen árát, 

barlangszobám falán az eljövendı szenvedések árnyait, 

keresztutam tizennégy állomását?  

Azt hiszitek, nem érzem 

halott Fiam fejének súlyát az ölemben, 

s haldoklását, a bőnök vas szögével átverve, 

a bőnök tövisével koronázva 

szívemben az Idık Végezetéig 

a ti vétketekért? 

Ó, hiszen könnyő volna vaktában felelni: 

Íme az Úr szolgáló lánya - könnyő volna 

meghajolni egy ismeretlen sors elıtt! 

De tudva sorsomat, érezve ártatlan 

szívemben máris azt a hét tırt, 

s méhemben mégis megfoganni Fiam örök agóniáját: 

miféle nász ez, Istenem, miféle nász, 

miféle anyaság? 

s mért éppen engem választottál 

irgalmasságod oszlopául? 

Mért éppen nekem adtad ezt a két szemet, 

látni világunk mérhetetlen szenvedését? 

Mért éppen nekem ezt a szívet, 

hogy csordultig megteljék szánalommal értük, 

kik mint a fázó kisdedek, vacogva megváltásukért zokognak? 

Hogy pattanásig teljék szeretettel, 

s élni se tudjak már, ha nem édesanyádul? 

Jól van. Hát legyen, ahogy akarod. 
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Március 25. Gyümölcsoltó BoldogasszonyGyümölcsoltó BoldogasszonyGyümölcsoltó BoldogasszonyGyümölcsoltó Boldogasszony    

    

A Római Katolikus. Egyház Jézus fogantatását (Conceptio Domini, 

Conceptio Christi) ünnepli e napon. Amikor Jézus születése napjának 

megünneplését dec. 25-re tették, kilenc hónapot számítottak visszafelé, s 

így rögzítették az ünnep idıpontját erre a napra. Keleten már az 5. 

századtól megülték, a keresztény Nyugat azonban csak késıbb vette át 

az ünnepet. X. Piusz pápa rendelete óta nem parancsolt ünnep. 

Az angyal által hozott híradás ábrázolása az egyházmővészetet is 

minden korban nagy alkotásokra ihlette. A Lukács evangéliumában leírt 

EgyházközsEgyházközsEgyházközsEgyházközségi hírek:égi hírek:égi hírek:égi hírek:    

 

Minden este 6-kor van a szentmise a főtött 

sekrestyében. 

Szombatonként folytatódik a bérmálkozó 

fiatalok felkészülése a szentség vételére. 

A bérmálás pontos idıpontja: 2006. május 14, 

vasárnap, délelıtt a 9 órai szentmise keretében. 

Március hónapban ránk köszöntött a böjt. 

Készüljünk méltón megünnepelni Jézus Krisztus kereszthalálát 

és feltámadását. 

Kalendárium 
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jelenet legkorábbi ábrázolása a 3. századból származik, és a római 

katakombákban található. Az évszázadok folyamán a képzımővészek 

különbözıképpen festették le a jelenetet. Egyik leggyakoribb ábrázolása, 

amikor Mária gyapjúval és orsóval ül otthonában, miközben az angyal 

leszáll vagy elébe lép. Máskor a kútnál kerül sor az angyali üdvözletre, 

miközben Mária vizet merít. Egyes ábrázolásokon a kutat liliomos váza 

helyettesíti. A vázában olykor liliom (a tisztaság jelképe) helyett 

nıszirom (a fájdalom szimbóluma) vagy rózsa áll. A harmadik ábrázolás 

szerint Mária térdeplın imádkozik, elıtte kinyitott könyv fekszik, ami 

Mária bölcsességére utal. Máriát is sokféleképpen jelenítik meg: ül vagy 

áll, fején kendı vagy fátyol, az angyal botot vagy liliomot tart kezében. 

Mária általában egyedül látható, máskor elıkelı származására való 

tekintettel szolgálót is festettek melléje. Szinte mindegyik képen a 

galamb, a Szentlélek jelképe lebeg felette, s az Atyaisten felhık övezte, 

fényárban úszó alakja koronázza a képet. 

Az ünnepnap magyar, népies elnevezése a gyümölcsfák 

beoltásának kezdetével függ össze. Az ünnephez főzıdı hiedelmek is 

ezt tükrözik. Egy 16. századi csízió szerint az ember ilyenkor Szőz 

Máriával almát olt. A néphagyomány szerint: "Gyümıcsótó indítja meg a 

mezıt a növekedésre. Gyümıcsótó elıtt, ha vasharapóval húzzák is 

kifelé a füvet, akkor se gyün ki a fıdbül. De ha elmúlt gyümıcsótó, 

akkor meg ha vaskalapáccsal verik vissza, akkor is elıjön. A fecskék is 

megérkeznek." Göcsejben azt tartották, hogy amely fát ezen a napon 

oltanak, azt nem szabad letörni vagy levágni, mert vér folyik belıle. Aki 

ilyen fát levág, megvakul, halála után pedig elkárhozik.  

Temesvári Pelbárt jegyezte le azt a jellegzetes hagyományt, amely 

szerint, aki Gyümölcsoltó napján ezer üdvözlégyet elimádkozik, annak 

teljesül a jóravaló kívánsága. 

Az ünnep magyarázatából fakad az a hiedelem, hogy az az 

asszony, aki Gyümölcsoltó Boldogasszony napján érintkezik férjével, 

biztosan teherbe esik. 
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Tavaszt váró receptek 

ALMASALÁTAALMASALÁTAALMASALÁTAALMASALÁTA 

  

 
Elkészítés: 

 
 

A megtisztított, jó puha almákat vékony szeletekre vágjuk, soronként porcukorral 
üvegtálba összerakjuk, közéje hintjük a mazsolát, fél óráig állni hagyjuk, ezután jól 
összerázzuk, rummal meglocsoljuk, és a vékonyra vágott mandulával megszórjuk. 
Vegyíthetünk hozzá vékony karikára vágott, tisztított narancsot is. 
 
 
 

VEGYES TAVASZI FôZELÉKVEGYES TAVASZI FôZELÉKVEGYES TAVASZI FôZELÉKVEGYES TAVASZI FôZELÉK 

 

Hozzávalók:   
� 40 dkg kifejtett borsó 
� 30 dkg sárgarépa 
� 30 dkg karalábé 
� 3 evıkanál olaj vagy 4 

dkg zsír 

� 2 dkg liszt 
� Negyed liter tej 
� Cukor 
� Zöldpetrezselyem 
� Só 

 
Elkészítés: 

 
 

A sárgarépát, a karalábét fél cm-es kockákra vágjuk és a zöldborsóval együtt a 
zsiradékban, külön-külön lábasban megpároljuk. Mikor már mindhárom zsírjára pirult, 
összevegyítjük, a liszttel meghintjük, s elıbb hideg vízzel, majd tejjel felengedjük, 2-3 percig 
fızzük. Zöldpetrezselyemmel ízesítjük és ízlés szerint cukorral édesítjük. 

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  
� Fél kg alma 
� 5 dkg cukor 
� 5 dkg mandula 
� 5 dkg mazsola 
� 2 kanál rum 
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József  l eköltöz ik v idékre  a  németjuhász  kutyájával .  A 

szomszédja  nagy  nyúltenyésztô .  Összebarátkoznak,  

nyúltenyésztô  mutat ja  a  hõsünknek a  legértékesebb  öreg  bak  

nyulát ,  ez  mindenfé le  d í jat  nyert ,  f e lbecsülhetet len  é rték .  

Egy  regge l  lát ja  József ,  hogy  jön  át  a  kutyája  a  szomszédból ,  

szá jában  a  d í jnyertes  nyúl  döglötten ,  tök  mocskos,  fö ldes ,  

s tb .  Fazon  nem akar  összeveszni  a  szomszédjával ,  szépen 

lemossa  a  döglött  nyulat ,  ha jszárí tóval  megszár í t ja ,  o lyan  

mint  ú j  korában.  Szépen  becsempészi  a  döglött  nyulat  a  

ketrecébe .  Késôbb  lát ja  a  f i ckó ,  hogy a  szomszéd ü l  az  

udvaron ,  és  nagyon  magába  van  roskadva.  

Kérdi ,  hogy  mi  a  ba ja .  

-  Megdöglött  a  d í jnyertes  baknyulam.  

-  Hát ez  szomorú.  

- Az semmi!  E ltemettem a  kert  végében ,  most  meg  

megint  i t t  van  a  ketrecében! ! !  
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Józsi  bác s i  e lJózs i  bác s i  e lJózs i  bác s i  e lJózs i  bác s i  e lmegy  az  o rvoshoz:megy  az  o rvoshoz:megy  az  o rvoshoz:megy  az  o rvoshoz:     
-  Doktor  úr  nem tudok  menn i !Dokto r  úr  nem tudok  menn i !Dokto r  úr  nem tudok  menn i !Dokto r  úr  nem tudok  menn i !     
-  Hát akkor  hogy  j ö tt  ide?Hát akkor  hogy  j ö tt  ide?Hát akkor  hogy  j ö tt  ide?Hát akkor  hogy  j ö tt  ide?     
- Hát jönn i  azt  tudok ,  c sak menni  nem!Hát jönn i  azt  tudok ,  c sak menni  nem!Hát jönn i  azt  tudok ,  c sak menni  nem!Hát jönn i  azt  tudok ,  c sak menni  nem! 

� 
    

Hatgyermekes apuka játékutalványt nyer egy sorsoláson. 
Egybehívja a gyerekeket,  hogy ki kapja az ajándékot.  

-  Na, ki volt  a legszófogadóbb? Ki az, aki soha nem beszélt  
vissza Anyának? Ki csinálta meg mindig,  amit mondott  
neki? 

A hat gyerek egyszerre lemondóan:  
-  Jól van, Apu, t ied a játék. . .   

� 
 

A hatvanéves Józsi bácsi éppen a házassági évfordulóját ünnepli 

vele egykorú feleségével, amikor megjelenik egy tündér azzal, hogy 

teljesíti egy kívánságukat. 

Józsi bácsi gyorsan lecsap a kínálkozó lehetõségre: 

- Azt kívánom, hogy legyen egy harminc évvel fiatalabb feleségem! 

Így lett aztán Józsi bácsi egy pillanat alatt kilencven éves...  

 

Viccek: 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Szőcs Judit 
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert 

Lektorálta: Kartal József plébános 
E-mail: csodatevo@citromail.hu 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rejtvényre adott megfejtéseiket március 27-ig várjuk. Leadhatók a sekrestyében, 
a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy Interneten. 

Elızı rejtvényünkre beérkezett helyes megfejtés sajnos csak egy volt. 

Nyertes: Bende Sándorné. 
A februári rejtvényünk megfejtése: 

„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl 
keresztjét mindennap!" 

Rej t v é n y ! ! !Re j t v é n y ! ! !Re j t v é n y ! ! !Re j t v é n y ! ! !    

Ötbetősek:  DÁNOM, 
DÚSAN, ESTÉT, FELHİ, 
IDEAD, JÉZUS, KITTI, 
NÁBOB, ÖTLIK, RIDEG 

 

Hatbetősek:  ESİVÍZ, 
HOSSZÚ, TESSÉK, 
TESZEK, TILTÁS, 
TROFEA, ZABÁLO 

 

Hétbetősek:  
ATYÁNÁL, BÁRCSAK, 
ESZTÁRI, 

 

Nyolcbet ősek: 
KRISZTUS, OKTATÁSI, 
ÖKÖRSZEM 

 

Tizbetősek:  
GABONASZEM, 
NEKISZALAD, 
SZÓSZÓLÓNK 

 

Tizenkétbet ősek:  
DOKUMENTUMOT 

 

Az alábbi szavak és bet őcsoportok 
nyolc kivételével elhelyezhet ık az 
ábrában. A kimaradt szavakból egy 

szentírási idézet állítható össze.  

Kétbet ősek : 
AL, AZ, AZ, ÁA, EG, ÉL, IK, KÖ, NE, SE 
 

Hárombet ősek: 
ABC, ABU, EMO, KLE, PSS, TAN, VAN, 

VÁT, ZIS 
 

Négybet ősek: 
ADÁS, BITE, BÚGO, IDEA, IGAZ, ÍRÁS, 

OROS, PEST, SZIL, TART, TÉLI 
 


