
    
Uram, amikor bUram, amikor bUram, amikor bUram, amikor bÛÛÛÛneimre nézel, neimre nézel, neimre nézel, neimre nézel, 

ememememlékezzél Mária tisztaságára!lékezzél Mária tisztaságára!lékezzél Mária tisztaságára!lékezzél Mária tisztaságára!    
Uram, amikor tisztátalanságaimat Uram, amikor tisztátalanságaimat Uram, amikor tisztátalanságaimat Uram, amikor tisztátalanságaimat 

látod, emlékezzél annak szüzességére és látod, emlékezzél annak szüzességére és látod, emlékezzél annak szüzességére és látod, emlékezzél annak szüzességére és 
ragyogó szentségére, aki Téged a világra ragyogó szentségére, aki Téged a világra ragyogó szentségére, aki Téged a világra ragyogó szentségére, aki Téged a világra 
szült!szült!szült!szült!    

Uram, amikor hUram, amikor hUram, amikor hUram, amikor hÛÛÛÛtlenségeimet tekinted, tlenségeimet tekinted, tlenségeimet tekinted, tlenségeimet tekinted, 
emlékezzél meg annak könyörgéseiremlékezzél meg annak könyörgéseiremlékezzél meg annak könyörgéseiremlékezzél meg annak könyörgéseirÕÕÕÕl, aki l, aki l, aki l, aki 
Téged méhében hordozott!Téged méhében hordozott!Téged méhében hordozott!Téged méhében hordozott!    

    
(Egy etióp liturgiából) 

    
    
    

Emberek és népek Édesanyja, te ismered 
minden szenvedésüket és reményeiket, anyai 
szívvel érzed a fény és a sötétség harcát, 
amely megrázza a világot: fogadd 
kiáltásunkat, és öleld át a népeket, leginkább 
az erre várakozókat. Fogadd a te anyai 
védelmed alá az egész embercsaládot! 

 
(II. János Pál pápa) 
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Szentek és 
ünnepek 

 

 
 
 
 

1. Péntek  Szent Noémi 
2. Szombat  Szent Renáta 
3. Vasárnap 11h:  

este: 
Évközi 22. vasárnap 
Nagy Szt. Gergely 

pápa 
4. Hétfı  Szent Rozália 
5. Kedd  Szent Lırinc 

 Szent Viktor 
6. Szerda  Szent Zakariás 
7. Csütörtök Kovács Andrásné lü. Kassai szt. vértanúk 
8. Péntek  Kisboldogasszony 
9. Szombat Oláh Rozália és Németh András lü. Szent Ádám 
10. Vasárnap 11h: Csányi Vince lü. 

este: 
Évközi 23. vasárnap 

Tolentinói Szt. 
Miklós 

11. Hétfı  Szent Jácint 
12. Kedd Császár Ferenc és Szőcs Mária lü. Szőz Mária szent 

neve 
13. Szerda  Aranyszájú Szt. János 
14. Csütörtök Id. Horváth Vince lü. Szt. kereszt 

felmagasztalása 
15. Péntek  Fájdalmas Anya 
16. Szombat Dobó Imre, Lasanc Veronika és Tanács 

István lü. 
Szent Edit 

17. Vasárnap 11h: Veni Sancte tanévnyitó szentmise 
este: 

Évközi 24. vasárnap 
Szent Zsófia 

18. Hétfı  Kupertinói Szt József 
19. Kedd  Szent Januáriusz 
20. Szerda  Koreai szt. vértanúk 
21. Csütörtök  Szent Máté apostol 
22. Péntek  Szent Móric 
23. Szombat Király Mihály lü. Szent P. Pio 
24. Vasárnap 11h: Bozóki Mihály és Berta Piroska lü. 

este: Mulati Mihály lü. 
Évközi 25. vasárnap 

Szent Gellért 
25. Hétfı  Szent Kleofás 
26. Kedd Szurcsik Péter lü. Szent Kozma és 

Szent Damján 
27. Szerda  Páli Szt. Vince 
28. Csütörtök Ifj. Lovászi Imre lü. Szent Vencel 
29. Péntek Kovács Mihály, László Mihály, Darvasi 

Mihály lü. 
Szent fıangyalok 

30. Szombat Kisistók Lajos, Maksa Erzsébet, Tombácz 
Péter és Kisistók Katalin lü. 

Szent Jeromos 

Miseszándékok 
Szeptember (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 
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Vásárlás 

 

Sokszor dühösen, bosszúsan jössz ki a boltból. Nem kaptál 

semmit. Ám kezed és szatyrod nem üres. Találtál olyat, amit 

nem is akartál, mégis megvetted. Annak miért nem örülsz? 

A vásárlásban van öröm. Keresgélés, válogatás, 

érdeklıdı kíváncsiság. A fel- és megtalálás érzései töltenek 

be. Mert mindig van valami, amit megvehetsz. Ha mégsincs, 

van olyan, ami tetszett. A van örömét ne zavarja el a hiány és a nincs 

ostobasága. 

Látod, a vásárlás nézıpont kérdése lehet. Ahogy nézed, úgy lesz bosszúság vagy öröm. 

A vásárlás napi feladat. A van kösse le figyelmed. A van öröme kísérjen, amikor 

kilépsz a boltból, még akkor is, ha éppen az nincs, amit vennél. 

Így lesz napi öröm a vásárlás. 

 

 

Az árak 

 

Az árak rád kiabálnak a kirakatból. Az újságokban az 

„árengedmény” hangoskodik. Az „árrendezés” halkabb, de hallatja 

szavát. - Az ár érzékenyen érint. A zsebedbe nyúl. Amíg a 

zsebedbe, nincs baj, de ha a szívedbe is, az már probléma. 

Beteggé tehet. Torzít. 

Az áru értéke soha nem az ár. Az ár jelzi, mit 

mennyiért lehet megvenni, eladni. Az értékrıl, amit az 

áru magában hordoz, semmit, legfeljebb keveset szól. 

Vajon egy rózsa szebb, ha nem tizenöt forint, hanem húsz forint? Melegebb a bunda, 

ha harmincezer helyett ötvenezerért adják? A könyv értékérıl mit képes mondani az ár? 

Az árakra szükség van. Ám csak annak vedd, ami. Nem több, mint a cédula, amelyre 

ráírták. 

Amikor vásárolsz, azt nézd, ami hasznos, szükséges, jó, szép. Szíved értékeljen, ne az 

ár. Az ajándékra mondjuk: nem az ára a fontos, hanem ahogyan adják. Az árunak sem az ár 

a jellemzıje, hanem az, amit neked jelent. 
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Nem tudod megvenni? Egy keleti bölcs azt mondja: a leggazdagabb az, aki 

megelégedett, mert mindig mindene megvan. Olcsó érv, mondhatod. Lehet. Ám igaz! Az 

elégedetlenség férgétıl menti meg a szíved. Az elégedetlenség előzi az örömet. 

Kiabálnak rád az árak. Nevess rajtuk. Naponta örülsz, ha értékelésedet nem az ár, 

hanem szíved alakítja. Amit vásárolsz, bensıd mértékével mérd. Ne vakítson meg az 

„ár”, az „árengedmény”, az „árrendezés”. 

Az áruk értékét magad szabni meg: öröm. Függetlenség. Szabadság. Kívánom neked. 

(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyházközségi hírek: 

 

Plébánosunkat, Laczkó István atyát, a következı 

telefonszámon lehet elérni: 06-30-289-0119. 
Kérünk mindenkit, hogy ügyeik intézésekor ezen a 

számon egyeztessenek vele idıpontot. A hétköznapi 

szentmisék után személyesen is elérhetı. 

Kérjük a kedves híveket, hogy megértésükkel segítsék 

munkáját, hiszen nemcsak Röszkét, hanem Szeged-

Szentmihályt is neki kell ellátnia. Köszönjük! 

A szentmisék idıpontja a következı: 

Hétköznapokon: kedden, csütörtökön és szombaton van szentmise a már 

megszokott idıpontban. A hét többi napján közös imádkozásra jövünk össze a 

templomban. 

Vasárnaponként délelıtt 11-kor és este a megszokott idıpontban vannak 

szentmisék. 

Szeptemberben az esti szentmisék idıpontja 18 órára változott. 
Szeptember hónapban a hitoktatás is elkezdıdik az iskolában. 

Szeptember 17-én, vasárnap a 11 órai szentmisén lesz a fiatalok 

tanévnyitó, Veni Sancte szentmiséje. Minden diákunkat, valamint szüleiket, 

hozzátartozóikat szeretettel várunk. 
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Édes ıszi receptek 

Tepsis raffaelloTepsis raffaelloTepsis raffaelloTepsis raffaello::::    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
 

A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a vége felé apránként a cukrot is hozzáadjuk. AÍ 
lisztet a kókuszreszelékkel összekeverjük, óvatos mozdulatokkal-hogy ne törjük-, a habbal 
forgatjuk. Megvizezett késsel kenegetve, kivajazott, belisztezett nagy tepsibe simítjuk. 
Elımelegített sütıben a közepesnél kicsit kisebb lánggal kb. 20 percig sütjük. A tojássárgáját 
a pudingporral 1 dl tejjel és a fele cukorral simára keverjük. A többi (3 dl) forrásban lévı 
tejhez önjük, kevergetve pár perc alatt sőrőre fızzük. A margarint elıször magában, majd a 
többi cukorral keverjük habosra. A kihőlt pudingot kanalanként beledolgozzuk, majd a már 
ugyancsak hideg tésztára kenjük. A tetejét kókuszreszelékkel meghintjük, és mogyoróval 
díszíthetjük. A hőtıszekrényben kicsit dermedni hagyjuk. 

(Összeállította: Szőcs Judit) 

 

Jó étvágyat!Jó étvágyat!Jó étvágyat!Jó étvágyat!    
 
 

Szeretném kérni a kedves híveket, hogyha önöknek 
vannak bevált, kedvelt receptjeik, vagy hagyományos 

ételeik, amelyeket szívesen megosztanának a 
közösséggel, jelezzék nekem személyesen, vagy a 

Csodatevıııı szerkesztııııinél. 
Köszönöm. 

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  
A tésztához: 

•••• 6 tojásfehérje 
•••• 20 dkg kristálycukor 
•••• 10 dkg finomliszt 
•••• 10 dkg kókuszreszelék 

A krémhez: 
•••• 6 tojássárgája 
•••• 1 csomag vaníliaíző 

pudingpor 
•••• 4 dl tej 
•••• 25-30 dkg porcukor 
•••• 25 dkg sütımargarin 
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Szeptember 15. GENOVAI SZENT KATALIN özvegyGENOVAI SZENT KATALIN özvegyGENOVAI SZENT KATALIN özvegyGENOVAI SZENT KATALIN özvegy    
 

Genova, 1447. április/május. K Genova, 1510. szeptember 14./15. 
 

Caterina dei Fieschi 1447 áprilisában vagy májusában született Genovában. Apja, a 
hatalmas Fieschi családból származó Giacomo, aki 1438--1439-ben Nápoly alkirálya volt, 
Katalin születése elıtt meghalt. Anyja, a genovai nemes Francesca di Negro nevelte fel 
Katalint négy testvérével együtt. 

Katalin életének idıszaka egyike volt a liguri köztársaság történetében a 
legviharosabbaknak. A guelf Fieschi és a ghibellin Adorno család közti állandó harc ideje volt 
ez. 

Aliguri köztársaság politikai változásai 1464-tıl kezdve még zavarosabbak lettek. 
Városharcok és háborúk dúltak. Genova gazdasági helyzete Konstantinápoly eleste (1453), 
Perának és a Fekete-tenger melletti birtokainak elvesztése után súlyossá vált. A lakosságot 
igen megviselték a háborúk és a drágaság, és többször is meglátogatta a pestis, amely 1493 és 
1494 folyamán pusztított a legerısebben. 

Mindezek ellenére gazdag és eleven humanista kultúra virágzott fel. A vallásosság 
olyan érsektıl, mint amilyen az 1463 óta uralkodó Paolo Fregoso volt, nem kapott ösztönzést, 
mégis kibontakozott a megújulás. Ebbıl a háttérbıl kell tekintenünk Katalin alakját. 

Családi és várospolitikai okokból Katalint már tizenhat évesen férjhez adták 
Giuliano Adornóhoz, aki akkor Scio sziget kormányzója volt. Katalin külsı szépségének 
megfelelt gazdag lelki élete: tizenkét éves korától az imádságnak szentelte magát; szeretet és 
részvét ragadta meg Krisztus szenvedése iránt. Nem ilyen volt férje, „aki miatt annyit 
szenvedett, hogy alig bírta elviselni az életet”. 

Mivel Giuliano elhanyagolta, házasságának elsı öt évében magába zárkózott. 
„Menekült e világ embereinek társaságától, szomorúság látszott rajta, amely elviselhetetlen 
volt a számára anélkül, hogy tudta volna, mit is akar.” Visszahatásként azután következett egy 
olyan korszak, amelyben Katalin megkísérelte, „hogy úgy tegyen, mint mások”, anélkül 
azonban, hogy békére lelt volna. Csaknem a kétségbeesés határáig jutott el, és 1473-ban, 
ünnepének vigíliáján Szent Benedekhez fordult. Másnap nıvére tanácsára, aki már jó ideje a 
Madonna delle Grazie kolostorban élt, elment a nıvérek gyóntatóatyjához. Alig térdelt le, 
teljesen váratlanul „végtelen istenszeretet” ragadta meg „szegénységének, hibáinak és Isten 
jóságának belsı szemlélésével”, úgyhogy csaknem eszméletét vesztette, mialatt „izzó 
szeretettel hangzott fel benne: Soha többé a világot, soha többé a bőnt!” 

Néhány hónappal ezután férje, Giuliano is megtért. Katalinnal együtt letelepedett a 
pammatonei kórház egy melléképületében, s a betegek és szegények szolgálatának szentelték 
magukat. Katalin megtérését négyéves vezeklés követte. Gyakran gyónt, és mindennap 
szentáldozáshoz járult (ez abban az idıben egészen ritka volt). Az 1477-tıl 1499-ig tartó 
második korszakot az jellemezte, hogy nem volt pap lelkivezetıje. Csak belsı sugallat vezette 
Katalint, tiszta szeretet, amely teljesen áthatotta, átformálta, és teljesen másoknak, 
felebarátainak a szolgálatára indította. Ezt a mozzanatot így írta le a Lelki párbeszédben: 
„Sohasem akarom -- mondja a Lélek --, hogy választhass, mindig mások akaratát kell tenned. 
Ezekben a gyakorlatokban (mindenféle jámbor tevékenységben) formállak; meglátom majd, 
hogy mire lesz szükség, mert a tetszés és nemtetszés minden rendetlenségét ki szeretném 
kapcsolni. Meg akarlak tisztítani minden tökéletlenségtıl, és nem szeretném, hogy valaha 
vesztegelj, akár tetszésbıl, akár nemtetszésbıl. Olyannak kell lenned, mintha meghaltál 

Kalendárium 
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volna. Ezt pedig a tapasztalat által szeretném meglátni, mert olyan próbák elé akarlak állítani, 
amelyeket jónak látok.” 1489-ben a pammatonei kórház vezetıjévé választották, és nyolc évig 
maradt ebben a szolgálatban. 1497-ben meghalt Giuliano. 

A harmadik, 1499-ben kezdıdött szakaszban 
befejezıdtek szigorú böjtjei. Cattaneo Marabotto (aki megírta 
az életrajzát, és lelki üzenetének az áthagyományozójává is 
vált) lett a lelkivezetıje. Tanítványok csoportja sereglett 
köréje: papok, szerzetesek és világiak, s a tevékenységük 
révén kórházak, közhasznú zálogházak, oratóriumok, 
mindenekelıtt pedig az isteni szeretet testvérületei vagy 
társaságai. Ez a ,,tisztulás'' korszaka volt, a nagy misztikus 
próbatételeké, a betegségeké, amelyek Katalint 1506/1507 óta 
kínozták, és haláláig kísérték. Katalin számára Isten szeretet, 
tiszta, egyszerő szeretet. Katalin válasza is szeretet. 
„Szeretetem oka -- mondta Katalin gyakran -- nem más, mint 
ez a szeretet.'' Egyébként nem volna igazi szeretet, ,,hanem 
beszennyezné az önszeretet”. És az önszeretet Katalin 
számára „mindig az igazi szeretet ellentéte”. 

Romlatlan testét Genovában ırzik. 1737-ben avatták 
szentté, miután 1684-ben a Genovai Köztársaság a város 
védıszentjévé választotta. 1944 óta az olasz kórházak egyik 

védıszentje. 
(Szerkesztette: Kiss Gábor) 

 
 

 

Mátraverebély – Szentkút 
 

A szentkúti legenda: 

A szóhagyomány szerint Szent László, ki a kunokkal sokat harcolt, itt - Szentkút 

helyén - is velük állott szemben. Az ellenség bekerítette ıket, és a völgyben tikkasztó 

szomjúság gyötörte vitézeit. Mély áhítatba merült a szent király, azután elindult egyedül 

felderíteni a környéket. Sarkantyúba kapta Szög nevő lovát és egy elıtte tátongó szakadékot 

átugratott. Amikor leért, az elsı patkónyomból víz fakadt. Harci bárdjával megérintette a 

sziklát, s az érintés helyén víz tört elı. 

 

 

Kedves Olvasóink! 
Az elsı pénteken látogatandó betegek névsora hiányos, és Laczkó István 

plébánosunknak a falubelieket még nem volt lehetısége alaposabban megismerni. Ezért 
kérjük segítségüket, hogy ha a családjukban vagy környezetükben van olyan beteg, idıs, akit 
eddig látogattak vagy szeretnék, hogy ezután látogassák elsı péntekeken, töltsék ki a másik 
oldalon található „adatlap” minden sorát és jutassák el a templomba. 

Együttmőködésüket megköszönve:  
Laczkó István röszkei plébános és a szerkesztıség 

� � 
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Egy másik legenda szerint a Szent Lászlót üldözı kunok egy völgybe szorították a 

királyt, aki elıtt még egy óriási szakadék is állott. A királynak azonban jó lova volt, egy gyors 

és határozott döntéssel átugratta a szakadékot. A patkószegek nyomából vékony sugárban 

kristálytiszta víz bugyogott fel. 

 

Szent László lovának patája nyomán még több helyen is eredt forrás: Döbrödön, Benén, 

Csikszépvíz mellett és Nagyváradon. 

 

A verebélyi legenda: 

Egy 1714-es irat szerint: egyszer régen egy verebélyi csordás néma gyerekével együtt ırizte a 

völgyben a községi állatokat. A néma fiú kissé elmaradt édesapjától, vizet keresett, hogy 

szomját csillapítsa. Egyszerre megjelent neki a boldogságos Szőzanya s egy lópatkó alakú 

mélyedésben felcsillanó forrásvízre mutatott. A fiú lehajolt, ivott a forrásból s utána nyomban 

atyja után kiáltott. Az apa alig akart hinni füleinek s álmélkodva kérdé fiától: 

- Mi történt veled? 

Mire a fiú azt felelte: 

- Egy csodás szépségő és jóságos arcú asszonyt láttam az 

imént, kis gyermekkel a karján, aki a forrásra mutatott, 

ittam e kis forrásból s nyomban tudtam beszélni. 

Az apa a kis forrást nagyobbra kezdte ásni s így támadt a 

mai Szentkút. 

 

Ez az eset valószínőleg 1100 körül történt. 

A kútban tündöklı aranykeresztet lehetett látni egészen 

addig, amíg egy erkölcstelen nı meg nem fürdette 

gyermekét. A kereszt eltőnt, de a víz csodaereje 

megmaradt. 

 

� � 
Név: ..................................................................................................................  

Lakcím:..............................................................................................................  

...........................................................................................................................  

Telefonszám: ....................................................................................................  

(Kérjük olvashatóan töltsék ki, és a vonal mentén vágják ki! Nagyon köszönjük! Szerkesztıség.) 
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„Koldusboton, törött mankón jöttünk búcsút járni, 
Szőzmáriás magyaroknak kopott unokái…” 

 
Ez a vers jutott többször is eszembe augusztus 11-én, miközben készülıdtem a nagy 

útra: Mátraverebélyre, a Nagyboldogasszony-búcsúra. 12-én, szombaton már hajnali 4 órakor 

ott sorakoztunk a templom elıtt, vártuk a buszt, ami nemsokára meg is érkezett 

Szentmihályról. Elıbb még betértünk a templomba, és egy tized rózsafüzérrel kértük a Szőz 

Anya segítségét. Harangzúgással és könnyes mosollyal köszöntünk el az itthon maradottaktól. 

Az úton az Úrangyala és a reggeli ima után a rózsafüzért imádkoztuk. Késıbb elıkerült a 

táskából az elemózsia, reggeliztünk, beszélgettünk, énekeltünk. 

Több helységbıl tevıdött össze a kis csapat, szentmihályi, röszkei, tápéi, újszegedi 

zarándokok együtt mentünk Szőz Anyát köszönteni. Még Horgosról is jöttek, velük is 

összebarátkoztunk. Úgy láttam, mindenki jól érezte magát. Fél tíz volt, amikor a verebélyi 

bekötıútra letértünk. Itt már egymást érték a buszok, a személygépkocsik. Nem is jutottunk el 

a belsı parkolóig, kint kaptunk helyet egy kilométerre a Kegytemplomtól. De mi ezt se 

bántuk. Elıszedtük a keresztet, lobogókat és úgy indultunk, mint a jó búcsújárókhoz illik. 

Gyönyörő virágkosarat vittünk a Szőz Anyának, tele fehér rózsával. A nagy tömegben csak 

nehezen jutottunk be a templomba, itt rövid imádság után, a Boldogasszony Anyánk énekkel 

kerültük meg az oltárt. Utána a szabadtéri oltár elé gyülekeztünk. Ennyi embert talán még 

soha nem láttam együtt. A Cserhát-völgyben kiépített, padokkal ellátott terület teljesen 

megtelt. A hegy oldalán is rengetegen voltak. És egyre csak érkezett jobbról, balról is egy-egy 

keresztalja csapat. Jöttek az emberek imádkozva, énekelve, hiszen tizenkét órakor kezdıdött 

az ünnepi szentmise, amit Erdı Péter bíboros úr mutatott be több püspök jelenlétében. Most 

különösen nagy ünnep volt ez mindannyiunknak, hiszen a bíboros úr Magyarország 

zarándokhelyévé avatta fel Mátraverebély – Szentkutat. Most is, mint minden szentmise elıtt 

a szentkúti himnuszt énekeltük. A hangtechnika is csodálatos volt. A kántor a templom 

kórusán énekelt, nem is láttuk, és ı se minket. És mégis a több tízezer ember együtt tudott 

énekelni vele. 

Sok mindenrıl írtam, de arra a felemelı érzésre, ami itt megragadott bennünket, alig 

találok szavakat. Könnyes szemmel énekeltük a szebbnél szebb énekeket. A szentmise végén, 

ami t a Duna Televízió is közvetített, elindult az Oltáriszentséggel a körmenet. Négyes 

sorokban vonultunk keresztekkel, lobogókkal. Népviseletbe öltözött fiatalok vitték a szépen 

feldíszített Mária-szobrokat. Huszárok tisztelegtek az Oltáriszentség elıtt. Bizony fele nép se 

tért be a körmenetbe, amely a Grottától indult, körbe a hegyoldalon haladt, és a szabadtéri 

oltárhoz ért vissza. Végül a magyar és székely himnusz eléneklése után kezdett szétoszlani a 

sokaság. Volt, aki ebédelni ment, volt, aki a bazárokat járta sorba egy kis búcsúfiáért a 

szeretteinek. 

Este hatkor ismét ünnepi szentmisére hívtak a harangok. De ekkor már nagyon lógott 

az esı lába. Szinte éjszakai sötétség borult a völgyre. Felhıszakadás-szerő esıben ültük a 
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szentmisét végig. Elıkerültek az esıkabátok, esernyık. A körmenet is elindult, a papok és 

segítıik egyforma nagymérető fehér ernyı alatt vonultak. 

Utána mindenki igyekezett fedél alá húzódni. Mi is beültünk a buszba, vacsoráztunk, 

beszélgettünk. Késıbb próbáltunk a templomba bejutni, egész éjjel szentségimádás volt. Itt 

virrasztott a nép, könyörögve a Szőz Anya kegyképe elıtt a hazáért, a magyarság lelki 

megújulásáért. Itt mindenki letehette gondját, bánatát és az Istenanya, akinek az oltárképe 

magyar ruhában tündöklött, mosolyogva nézett le ránk.  

Vasárnap reggel már barátságosabb volt az idı. A tíz órai szentmisére már hét óra 

körül 

gyülekeztünk. 

Jöttek busszal, 

személygépkoc

sival, de 

gyalogosan is a 

kereszt alatt. 

Különös 

színfolt, 

amikor a 

romák jönnek 

tisztelegni a 

Szőz Anya elé. 

A családfı 

vállán viszi a hatalmas gyertyát, az anya egy kisebbet visz, a gyerekek egy-egy szál 

gyertyával jönnek. Sok roma család hatalmas szınyeget cipel, van, hogy ketten bírják csak 

vinni. 

Fél tízre megtelt a völgy, alig voltunk kevesebben, mint szombaton. 

Az ünnepi szentmisét egyenes adásban közvetítette a Kossuth Rádió, amit Bábel 

Balázs kalocsai érsek mutatott be. A szentmise végén a körmenetet ragyogó napfényes idıben 

tartottuk. A szombatihoz hasonlóan itt sem hiányzott a sok szép népviseletes fiatal. 

De mindennek vége van egyszer. Egy pár könnyes fohásszal elköszöntünk a 

Szőzanyától, és elindultunk haza. 

Itthon virággal vártak bennünket szeretteink a templom elıtt, mi pedig boldogan 

énekeltük: 

 

„Hála legyen az Istennek: hazasegített 

Templomunkba szerencsésen be is vezetett. 

Akik oda nem voltak, de küldték imáikat 

Mindnyájunkért felajánltuk fáradságunkat.” 

 

Bende Sándorné 
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� Doktor úr, segítsen rajtam, már elmúltam kilencven éves, 

de még mindig a szoknya után szaladgálok. 
� Hát ez csak nem baj? 
� Dehogynem! Szaladok utána, de már nem emlékszem, 

hogy miért… 
 

K 
- Ne fızzön erıs kávét a férjének, asszonyom, Ne fızzön erıs kávét a férjének, asszonyom, Ne fızzön erıs kávét a férjének, asszonyom, Ne fızzön erıs kávét a férjének, asszonyom, 

mert az doppingolja, s nagyon ideges lesz.mert az doppingolja, s nagyon ideges lesz.mert az doppingolja, s nagyon ideges lesz.mert az doppingolja, s nagyon ideges lesz.    
- Hát még, ha azt látná, doktor úr, attól milyen Hát még, ha azt látná, doktor úr, attól milyen Hát még, ha azt látná, doktor úr, attól milyen Hát még, ha azt látná, doktor úr, attól milyen 

ideges lesz, ha gyenge kávét fızök neki!ideges lesz, ha gyenge kávét fızök neki!ideges lesz, ha gyenge kávét fızök neki!ideges lesz, ha gyenge kávét fızök neki!    
    

K 
�  Kovács  hazajön az orvostól .  A fe lesége 

megkérdez i :  
�  Na, mit  mondott ?  
�  Háromezer  for int .  
�  És? Megállapítot t  valamit?  
�  Azt,  hogy csak kétezer  for intom van.  
�  De csak fel ír t  valamit?  
�  Azt,  hogy még ezerrel  tartozom. 

 

K 
Az utolsó tanítási napon a gyerekek ajándékot visznek a 

tanító néninek. 
A virágboltos fia egy csokrot hoz, a cukrász kislánya egy 

tortát, majd az italboltos kisfia egy nagy dobozt, szépen 
csomagolva. 

A tanító néni megemeli a csomagot, és látja, hogy valami 
szivárog belıle. Viccesen megkóstol egy cseppet, és megkérdezi: 

- Bor? 
- Nem – feleli a fiú. 
Újabb cseppet kóstol meg a tanító néni. 
- Pezsgı? 
- Nem. 
- Szabad a gazda! – mondja a tanítónı. – Feladom; mi ez? 
- Kiskutya… 

 

K 
A hittérítı visszatér az emberevık földjérıl. 
- Tulajdonképpen rendes emberek ezek a kannibálok – mondja a 

misszionárius. – Mindjárt az elsı napon ott akartak fogni ebédre. 

Viccek: 
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A rejtvényre adott megfejtéseiket szeptember 24-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy 
Interneten. 

Elızı rejtvényünkre helyes megfejtés sajnos nem érkezett. 
 
Az augusztusi rejtvényünk megfejtése: 

„Olyan bölcsességet és tudományt adok, mely nem volt sem elıtted, 
sem az utánad való királyoknak!” 

 

 
CSODATÉVİ  

A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Szőcs Judit 

Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert 
Lektorálta: Laczkó István plébános 

E-mail: csodatevo@citromail.hu 
 

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 ! ! !    
 

Vízszintes: 1. A megfejtés elsı része (zárt 
bető: N) 6. Férfinév 7. Patak 8. Az elsı asszony 
9. Porcos vázú, nagy testő hal 11. Fluor, 
Nátrium 12. Aljas, sunyi 14. Rejtekhely 16. 
Erfurt elején van (!) 17. Azonban 18. Ritkás, 
kopár 19. Használatlan 20. Nadrágszíj 21. 
Mókushoz hasonló, bozontos farkú állat 23. 
ZÁVOD 35I4 24. Téli csapadék 26. Azonban 
27. Dézsma 28. Huzal vége (!) 30. Nem rossz 
31. Fegyverszünet 32. Zúdít 33. Bogyós terméső 
cserje 

Akirıl szó van, nem tudta ezt magáról. 
Ajándékba kapta és fogalma sem volt arról, 
hogy mi az a fából készült ládika, amit kapott. 
Elküldte a kolostorba, és a barátok jöttek rá a 
„ládika” mőködésére. Ez volt Nyugat elsı 
orgonája. 

A rejtvény megfejtése: az orgona 
tulajdonosa. 
 

Függıleges: 1. Védıburok 2. Jód, Kálium 3. 
Csodálatos 4. Szintén 5. A megfejtés második 
része (a tulajdonos kiléte, zárt betők: F, E) 7. 
Emléknap 10. Alumínium 13. Semmiképpen 15. 
Ragasztó 17. Honfoglaló vezérünk 18. Régi vízi 
jármő 22. Csónakázás 25. Ósdi 29. Régi 
őrmérték 
 


