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Istenem: 
jó, hogy egy kis idÔre 

ismét félretehetem a munkát. 
Jó, hogy most 

több idÔm van Rád és a tieidre. 
Örülök, Uram! 

De mégis nehéz megélnem ezt. 
Mert oly közel maradnak hozzám 

a mindennapok gondjai, 
a békétlenség, a nyugtalanság. 

Félek a csendtÔl, 
mert föltárulhat benne 

az én ürességem. 
Szeretnék, Uram, valóban ünnepelni, 

szeretnék jóságodnak örülni, 
szeretném átélni a csendet, 

amelyben közel vagy hozzám. 
Jöjj, Uram, 

és add, hogy szívemben 
ünnepi csend legyen! 

 
(P. Dr. Korzenszky Richárd OSB: Maradj velünk) 
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Szentek és 
ünnepek 

 

 
 
 

1. Péntek  Szent Blanka 
2. Szombat  Szent Lúciusz 
3. Vasárnap 11h: Tanács Béla és a család meghalt tagjaiért 

este: Bóka János és a szülık lü. 
Advent 1. vasárnapja 
Xavéri Szent Ferenc 

4. Hétfı  Damaszkuszi Szt 
János 

5. Kedd   
6. Szerda  Szent Miklós 
7. Csütörtök Kádár Rozália (45. évf.) lü. Szent Ambrus 
8. Péntek  Szeplıtelen 

Fogantatás ünnepe 
9. Szombat  Szent Valéria 
10. Vasárnap 11h: Fodor Lajos, Fodor Szilveszter és Szőcs 

Mária lü. 
este: Mulati Jenıné, Bóka Piroska, Márki 
Imréné és Bóka Mária lü. 

Advent 2. vasárnapja 
Szent Eulália 

11. Hétfı  Szent Damazusz pápa 
12. Kedd Vajas János, Magola Etelka, Gárdián 

Zsuzsanna, Pintér Lacika lü. 
Chantal Szt Franciska 

13. Szerda  Szent Lúcia 
14. Csütörtök Szabó Etelka lü. Keresztes Szent János 
15. Péntek  Szent Valér 
16. Szombat Savanya Antal és Rózsa Piroska lü. Szent Albina 
17. Vasárnap 11h: Nagy Szilveszter és Szőcs Etelka lü. 

este: Ördögh Józsefért 
Advent 3. vasárnapja 

Szent Lázár 
18. Hétfı  Szent Gracián 
19. Kedd   
20. Szerda  Szent Teofil 
21. Csütörtök Börcsök Károly és Papp Ilona lü. Kaniziusz Szent Péter 
22. Péntek  Szent Flórián 
23. Szombat  Kenty Szent János 
24. Vasárnap 11h: Papp Szilveszter és Sárkány Rozália lü. 

este: Az egyházközségért 
Advent 4. vasárnapja 

Ádám és Éva 
25. Hétfı 11h: Oltványi Ádámné, Gizella és Mészáros 

István lü. 
este: Ördög Jenı és Ábrahám F. Mária lü. 

Karácsony, 
Jézus születése 

26. Kedd Hevesi András és Fenyvesi Géza lü., valamint 
az élı és meghalt családtagokért 

Karácsony 2. napja 
Szent István elsı vt. 

27. Szerda  Szent János apostol 
28. Csütörtök  Aprószentek 
29. Péntek  Becket Szent Tamás 
30. Szombat  Szent Libériusz 
31. Vasárnap 11h:  

este: Császár Gábor lü. 
Szent család 
vasárnapja 

Szt. Szilveszter pápa 

Miseszándékok 
December (az esti szentmisék idıpontja 17 h) 

 



Csodatévı  2006. december 
 

� 
              3               

Otthonod 
 

Más, mint a szoba. Az otthonnak lelke van. Nem 

a szobában, nem az udvarban, nem a házban, hanem 

benned. Otthontalan csupán az lehet, aki magában 

otthont teremteni nem tudott. Az otthont a kedélyek 

zenéje tölti be. Az otthon muzsikája az ott élık szívébıl 

zendül fel. 

Az otthon teljes varázsát egymagad megteremteni 

nem tudod. Elárulom a titkát. 

Miután elköltöztem szüleimtıl, új otthont 

teremtettem magam. De ez az új akkor lett igazi 

otthonom, amikor apám, anyám eljöttek és jelen voltak. 

Ültek székemen, aludtak ágyamon, asztalomnál ettek. 

Utána elmentek. Ott maradtak mégis. Személyük varázsa otthonom muzsikájának új dallam lett. 

Vannak barátaim, vannak, akiket szeretek. Hívom ıket, legyenek jelen. Üljenek székemen, 

egyenek tányéromból, nézzék meg kertem fáit. Elmennek. Énjük zenéje otthonom muzsikájában 

bent marad. Hallom. A szívemmel. Így otthon igazán otthonom. 

És a tied? 

Ha szíved zárt, üres maradsz, árván magaddal, magad sem találod. Legyen nyitott 

otthonod azoknak, akiket szeretsz. Legyenek jelen. Legalább egyszer. Énekeljen szívük otthonod 

zenéjébe. 

Otthonodban - meglásd - veled lakik az öröm. 

 

 

Az iskola 
 

Lecke, órarend, kötelesség. - Ó, mennyivel több! 

Tudom. Érzed. Elkezdem mondani. Kérlek, figyelj és 

egészítsd ki, amit te tudsz, amire te emlékszel. 

Emlékszem az elsı iskolára, hová hatévesen 

vezettek be. Ácsolt fakapu. A padok négyes sora. A tanító 

bácsi apásan jó és szigorú arca. Körülöttem a sok-sok 

hatéves emberke. 

Aztán az elsı ámulás a betőkre, számokra. A fekete 

tábla ablakot nyitott a tudományra. Egyszeregy. Ének. Ima. Barátom lett Gyuszi, tetszett Marika. 

- Valahogy így emlékeszem. Emlékeim között nincs lecke, órarend, kötelesség. Mert az iskola 

annál több. Amivel több, az többnyire öröm. 
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Óránként a szünet tíz-, húsz perce. Percek? Nem! Valami idıtlen jóérzés a tízórai, a játék, 

a nevetés, a leckemásolás, és a várakozás izgalma. Hiszen mennyi szorongás, félelem, amikor 

becsöngetnek! Ez utóbbit ırzi szívem. 

Téli, tavaszi, nyári vakáció. Végsı soron az iskola adja, hogy heteken át örülni tudjunk. 

Iskola: az elsı közéleti szereplés színtere. Kudarcok, sikerek. Elfelejtett sérelmek, egy 

életen át ırzött dicséretek. A tanár elismerése egy életre örömmel ajándékozott meg. 

Most neked kell folytatnod a gondolatot, hogy elmondhasd magadnak vagy a barátodnak: 

naponta lehet Örömmel találkozni az iskolában. 

Az iskola az álmok bölcsıje. Tervek mőhelye. Ki leszek, ha nagy leszek? Félelmek és 

soha igazabb vágyak önmagadról. Eszmélés önmagadra, és éppen az iskola életében a másikra. 

Iskola - kezdem, és így folytathatom: barátság. Hiszen hol találni barátot, ha nem ott, a sok 

kortárs között? Van választék. Lelked megérzi, kiben él a másik fele. Aki barátod az iskolában, 

életedben is az marad. Találd meg. Kincset találsz benne és örömet. 

Közben a sok-sok arc közül kitőnik egy arc. Az İ arca. Szívedben muzsikál az elsı 

szerelem. Lám, ez is az iskola…, diákszerelem. A szív szárnypróbálgatása, hogy megtanuljon 

szeretni. 

Szeretném, ha felismernéd, hogy az iskola a tudás, a rend, a fegyelem mellett örömmel 

gazdagítja életed. Mindennap, mikor belépsz a kapuján, és mindennap, amikor az évek múlásában 

visszagondolsz rá. 

 

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

Szeretni 
Fejszés András 

 
Szeretni annyit jelent, mint adni, 
ezzel örömöt szerezni másnak, 
minden alkalmat megragadni, 

hogy bús arcokon mosolyt lássak, 
terheit hordozni egymásnak... 
Embert szeretni így kellene. 

 
Szeretni annyit jelent: magamat adni. 

A teljes szeretet: én-emet feladni. 
Krisztust követni így kellene. 

 
Feladni akaratomat, ízlésemet, 

az indulatokat, érzületet, 
és akkor bennem is megszülethet 

az Agapé - az isteni szeretet. 
 

Így szeretett Isten: adott, nem kért, 
hanem Jézusban önmagát adta 

a világért. 
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Dr. Mertz Tibor:  A szeretetA szeretetA szeretetA szeretet    
 

A szeretet 
nem devalválódik, 

mint egy rosszul befektetett 
bankbetét. 

Megváltónk, Jézus is, szeretetbıl 
  adta oda életét. 

Én sem tudok mást adni Neked, 
mint SZERETETET. 

Oszd szét tehát társaid között 
még e Földön, itt, 

kamatos - kamatait. 

Egyházközségi hírek: 

 

Plébánosunkat, Laczkó István atyát, a következı 

telefonszámon lehet elérni: 

06-30-289-0119. 

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. 

Az esti szentmisék kezdési idıpontja megváltozott!!! 

November elsejétıl 17 órakor kezdıdnek, a templomunkban. 

December 7–én, csütörtökön, este a szentmise után képviselıtestületi 

győlés, majd azt követıen CARITAS megbeszélés lesz. 

December 21–22-23 -án, ismét lesz községünkben BETLEHEMEZÉS!!! 

Akik szeretnék, hogy a fiatalok hozzájuk is elvigyek a betlehemi kisdedet, és 

sok éves színvonalas játékukkal, ismét megörvendeztethessék a családjukat, 

azokat kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot Ábrahám Judit tanárnıvel, 

vagy Ábrahám Antalnéval (273-367). 
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lgondolkodtató!!!    
 

Egy gyermek ajándéka 

örökké tarthat 
 
 

Egyszer egy ember megbüntette a lányát, amiért az eltüntette a 
drága pénzen vásárolt arany csomagolópapírt. Amirıl az apa nem tudott, 
az az volt, hogy a lány hosszú órákat azzal töltött, hogy az aranypapírból 
kivágjon egy darabot, amivel az apja számára készített ajándékot. Egy 
dobozba csomagolta be, és tette a fa alá. Amikor szenteste az apja 
meglátta az ajándékot, kibontotta, s látta, hogy a doboz belül üres. Azt 
mondta a lányának: 

- Tudod kislányom, az úgy szokás, hogy ha valakinek ajándékot 
adunk, akkor nem szabad üres dobozt adni. 

- De apa - így a lány - hiszen ez a doboz nem üres, tele van 
csókokkal, amiket én raktam el neked karácsonyra. 

Az apa könnyeivel küszködve ölelte át a lányt, bocsánatáért 
esedezve. 

A kislány átölelte apját és sírva bocsátott meg neki. 
Nem sokkal ezután a kislány meghalt egy balesetben. 
Az apa egész életén át az ágy alatt ırizte az arany dobozt. 
Amikor rosszul érezte magát, mindig kinyitotta a dobozt és egy 

elképzelt csókot vett ki belıle .... így emlékezve az ı gyermekére, aki azt 
odatette... 

Mindannyiunknak van ilyen aranydobozunk, amely tele van csókokkal 
gyermekünktıl, családunktól, barátainktól, Istentıl. 

 

Tudod, a család és a barátok azok, akik felemelnek minket 
bajainkból, amikor a szárnyaink megsérültek, hogy emlékeztessenek arra, 
hogy kell repülni... (Börcsök Eszter) 

E 
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Karácsonyi receptek 

Szaloncukor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
 

Szaloncukrot otthon is készíthetünk. Ezzel szeretteink számára igazi meglepetést 
szerezhetünk. 

 
1 kg kocka- vagy süvegcukorhoz 3 dl vizet teszünk, és ebben addig fızzük, míg 

szálasodni kezd. Errıl úgy gyızıdünk meg, hogy vékony drót végét győrő alakúra formáljuk, és 
bedugjuk a forró cukorba. Mikor onnan kivesszük, keresztülfújunk rajta: ha a cukor ekkor hólyagot 
ereszt, akkor jó. 

Most a cukrot áttöltjük egy vízzel kiöblített, nagyobb porcelántálba, vízzel gyengén 
meglocsoljuk, és hideg helyre tesszük. 

Mikor már kihőlt, fakanállal addig keverjük, míg szép fehér pép lesz belıle. Ezt azután 
annyi részre osztjuk, ahányféle íző cukrot akarunk készíteni. 

Az egyes részeket az illetı ízzel (feketekávé, vanília, narancs stb.) külön-külön 
fölmelegítjük és márványlapra helyezett, fenék nélküli fadobozba töltjük. 

Mikor kissé megszilárdul, nedvesített késsel lesimítjuk, és kockára vágjuk. (Esetleg 
másféle formákra alakítjuk.) mikor aztán egészen megszilárdultak, rojtos végő, színes 
selyempapírba és sztaniolba csavarjuk a kockákat. 

 
Mentaíző szaloncukorhoz a drogériában kaphatunk esszenciát. 
 
Narancs- és citromízőt úgy csinálhatunk, hogy pár kockacukron ledörzsöljük 1-2 citrom 

vagy narancs héját, és finom reszelın belereszeljük a fölmelegített szirupba kevés narancs és 
citromlével együtt. 

 
Kakaós vagy csokoládés cukorhoz elveszünk egy keveset a szirupból, ebbe belevegyítjük 

a megfelelı mennyiségő kakaó- és csokoládéport, tőzön teljesen fölolvasztjuk, s úgy keverjük a 
többi sziruphoz. 

(Összeállította: Ábrahám Judit) 
    

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

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  
� 1 dkg cukor 
� 3 dl víz 
 

Az ízesítéshez:  
 

•  citrom, vagy narancshéj és kókusz 
reszelék 

• Kakaó vagy csokoládé 
• Menta, rum, és egyéb aromák 
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December 12. CHANTAL SZENT FRANCISKACHANTAL SZENT FRANCISKACHANTAL SZENT FRANCISKACHANTAL SZENT FRANCISKA    

 

Dijon, 1572. január 28. +Moulins, 1641. december 13. 

 

A francia parlament elnökének, Bénigne Frémyot grófnak és Marguerite de 

Berbisey asszonynak a házasságából három gyermek született: egy Marguerite nevő 

kislány, 1572-ben Jeanne (Franciska) és tizennyolc hónappal utána egy André nevő 

kisfiú, akibıl késıbb Bourges városának érseke lett. A család mélyen vallásos volt, s az 

apa magas tisztsége következtében gazdagok is voltak. Marguerite asszony azonban a 

harmadik gyermek szülése közben meghalt. 

1587-ben, amikor Jeanne már tizenöt éves volt, a nıvére férjhez ment Jean-

Jacque Neufcheze-höz, és ı elkísérte az ifjú párt Poitou-ba. Atyjuk Dijonban maradt. Öt 

évvel késıbb visszahívta magához Jeanne-t, majd nem sokkal késıbb, december 29-én 

férjhez adta ıt Christophe de Rabutin Chantal báróhoz. Mivel Jeanne meg is 

bérmálkozott és viselni kezdte a bérmanevét, a Francoise-t is, asszonynevén Jeanne-

Francoise Frémyot de Chantalnak szólították. Ebbıl egyszerősítették a nálunk ismerıs 

nevét: Chantal Franciska. 

A házasságuk boldog volt. Eleinte egy tönkrement birtokon kellett 

berendezkedniük és szőkösen éltek, hamarosan azonban rendbe hozták a birtokot, és 

Franciskának már nem is hiányzott a nagyvárosi társaság. Hat gyermeket szült, akik 

közül négyet fölnevelt. 1601 októberében, két héttel utolsó gyermekük születése után 

azonban elveszítette a férjét. Vadászat közben Chantal báró egyik barátjának fegyvere 

véletlenül elsült, a báró halálos sebet kapott, s egy héttel késıbb belehalt sérülésébe. 

Franciska számára súlyos csapás volt férje elvesztése. Nehéz óráiban hitbeli 

kísértései is támadtak, de végül is ez a csapás vitte egészen közel Istenhez. Addig is 

jámbor és istenfélı volt, de attól fogva sokkal mélyebb lelki életet élt. Teljes szívvel az 

imádságnak és a vezeklésnek adta át magát, s közben olyan belsı próbatételeken ment 

keresztül, amelyek a misztikus ajándékok befogadásához készítik föl, tisztítják meg a 

lelket. E megpróbáltatásai közben az Úr látomásban mutatta meg neki késıbbi lelki 

vezetıjét. 

Franciska önként fogadalmat tett, hogy többé nem megy férjhez. Nem sokkal férje 

halála után a Dijon közelében lévı Notre-Dame d'Etange-ba ment, ahol találkozott egy 

szerzetessel. Senki nem tudja, hogy ki volt ez a szerzetes, aki lelki tanácsokkal látta el és 

fogadalmat tétetett vele, hogy lelki ügyekben senki máshoz nem fordul, csak hozzá. 

Kalendárium 
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Hazatérése után Franciskának át kellett költöznie apósához, Monthelonba. A vidék 

csöndes magányában Franciska lelki élete tovább mélyült, s egyre határozottabban a 

misztika irányában fejlıdött. 

Sokszor megfordult Dijonban, s 1604. március 5-én itt látta meg elıször Szalézi 

Ferencet, aki éppen nagyböjti beszédet tartott a Sainte-Chapelle-ban. Felismerte benne 

azt, akit látomásában mint leendı lelkiatyját látott. Atyja, Frémyot gróf házában 

találkoztak elıször, és azonnal mély, lelki kapcsolat alakult ki közöttük. Franciska 

azonban, mivel korábbi lelkivezetıjének tett fogadalma kötötte, nem merte Ferenc püspök 

vezetésére bízni magát. Néhány szóban érintette erre vonatkozó fogadalmát, és a 

püspök sokáig tanácstalan volt. A körülmények azonban úgy alakultak, hogy egy fél év 

múlva ismét találkoztak Saint-Claude-ban. Ekkor Ferenc már világos eligazítást tudott 

adni a korábbi fogadalomra vonatkozóan, és késznek mutatkozott arra, hogy Franciska 

lelki vezetését elvállalja. 

Valószínőnek tőnik, hogy a szent püspök elıször nem ismerte föl, milyen életre 

szól Franciska hivatása, ezért eleinte erısen aszketikus irányban vezette. Franciska 

1606-ban kapcsolatba lépett a dijoni karmelita apácákkal. Tanácsaik derítettek fényt 

belsı életére, és lelkivezetıjét is eligazították, hogy világosabban ítélhessen. 

Súlyos belsı megpróbáltatások közepette imádságos élete egyre inkább a 

szemlélıdés felé irányult. Ekkor égette tüzes vassal a szíve fölé Jézus nevét. 

A jövıjét tekintve Franciska bizonytalanságban élt: határozott vonzódást érzett a 

szerzetesi életre, anélkül azonban, hogy választani tudott volna egy meghatározott 

rendet. 1607 húsvétján Szalézi Ferenc püspök Annecyben föltárta elıtte a tervét: egy nıi 

rendet akar alapítani, amelyben a nıvérek klauzúra nélkül élnek, s melybe beteg és öreg 

nık is kérhetik fölvételüket. A késıbbi Vizitációs apácáknak nevezett rend tervét vázolta 

elıtte, és Franciska boldogan fogadta ezt a tervet. Anyai kötelezettségei azonban 

egyelıre a szőkebb családjához kötötték. Végül 1609 októberében Szalézi Ferenc öccse, 

Thorens báró feleségül vette Franciska legidısebb lányát, Maria-Aimeét. Ekkor már 

gondolhatott arra, hogy visszavonul a világtól. 1610. március 19-én búcsút vett Dijontól, 

otthagyván atyját és Celse-Bénigne nevő fiát (kinek leánya lett késıbb a híres de Sévigné 

márkiné). Annecyben néhány társnıje várta, és június 6-án egy egyszerő, tóparti házban 

megalapították a Vizitációs nıvérek társaságát. 

E társaság lelkületét kétségtelenül Szalézi Szent Ferenc formálta ki személyes 

varázsával és beszédeivel, de Franciska szerepe legalább ilyen fontos volt. Úgy tőnik, 

elsısorban neki köszönhetı a rend misztikus jellege, amely az elsı idıkben az egész 

társaságra meghatározó erıvel hatott. Fı tevékenységük eleinte az új házak alapítását 

jelentette; amikor Franciska meghalt, már negyvenegy házuk volt. A lyoni alapítás 1615-

ben a szabályzat megváltoztatásához vezetett. Addig ugyanis az eredeti elgondolásnak 
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megfelelıen, a vizitációs nıvérek házaiban nem volt klauzúra, tehát a nıvérek szabadon 

járhattak ki a városba és segíthették a rászorulókat. A lyoni érsek, de Marquemont 

azonban rájuk kényszerítette, hogy mint a többi apácák, ık is klauzúrában éljenek. E 

módosításnál Franciska sokkal kisebb ellenállást tanúsított, mint Ferenc püspök, de ezek 

után is ı maradt a legnagyobb támasza. 

Franciska és Szalézi Szent Ferenc között bensıséges, mély lelki barátság alakult 

ki. 1616-tól azonban a püspök úgy látta jónak, hogy egyre ritkábban találkozzanak. 

Franciska emiatt sokat szenvedett, és nagy veszteségnek érezte a szent püspök 1622-

ben bekövetkezett halálát is. Szeretı gondossággal ápolta lelkivezetıje emlékezetét, és 

sokat tett azért, hogy a mővei megjelenhessenek. 

Franciska mindazon a nehézségen, amelyet az új alapítások jelentettek, szinte 

páratlan éleslátással és határozottsággal lett úrrá. Mivel az egyes házak egymástól 

függetlenek voltak, az ı személye jelentette számukra az egyetlen összekötı szálat, bár 

sohasem tekintette magát ,,alapítónınek''. Sokféle külsı teendıje ellenére mély lelki 

életet élt, napjai mégis telve voltak fájdalmakkal és súlyos lelki megpróbáltatásokkal: 

elsısorban a lelki szárazság és a hitellenes kísértések gyötörték. 

Utolsó évei, fıképp az 1637. esztendı nagyon fájdalmas volt számára. De mindig 

volt hozzá ereje, hogy uralkodjék belsı félelmein, és a legbizalmasabb nıvértársakon 

kívül más nem is sejtette, hogy mennyit szenved belül. A többiek számára mindig a 

kedves, állandóan megtalálható és fölkereshetı anya volt. 

Egészsége lassan fölmondta a szolgálatot. Sok-sok utazása egyikén 

megbetegedett, és 1641. december 8-án Moulins-ban lévı házukban ágynak dılt. Tüdı- 

és mellhártyagyulladás lépett föl, és hosszú, nehéz haláltusa után december 13-án 

meghalt. 1751. augusztus 21-én boldoggá, 1767. július 16-án szentté avatták. Ünnepét 

két év múlva, 1769-ben fölvették a római naptárba, augusztus 21-re. 1969-ben 

áthelyezték decemberre, de Szent Lúcia ünnepe miatt nem a halála napjára, hanem 12- 

ére. 
(Összeállította: Kiss Gábor) 

MMMMinden kedves olvasónknakinden kedves olvasónknakinden kedves olvasónknakinden kedves olvasónknak    

nagyon boldognagyon boldognagyon boldognagyon boldog    

karácsonyi ünnepeketkarácsonyi ünnepeketkarácsonyi ünnepeketkarácsonyi ünnepeket    

ésésésés    

áldott, békésáldott, békésáldott, békésáldott, békés    

új esztendúj esztendúj esztendúj esztendõõõõt kívánunk.t kívánunk.t kívánunk.t kívánunk.    

Szerkesztõség 
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Elkezdıdött a Szent Erzsébet év 
 

Szent Erzsébet rövid élete során 

minden élethelyzetet megélt: volt gyermek, 

jegyes, ifjú házas és anya, volt férjére 

várakozó feleség és volt özvegy. Minden 

életállapota, és az azokban való helytállása 

tanulságos és példaértékő lehet a ma 

emberének is. Ezért a Szent Erzsébet-év 

kiváló alkalom arra, hogy a családra 

irányuljon a figyelem. 

IX. Gergely pápa avatta szentté 1235-ben.  

Erzsébet tisztelete a 13. századtól nagyon gyorsan elterjedt egész Európában. 

Egymás után alakultak a Szent Erzsébet-kórházak, templomok, kápolnák és kolostorok. 

Marburgi sírja fölé 1236-ban elkezdték építeni az Erzsébet-templomot, mely 1283-ban 

készült el. Magyarországon IV. Béla, Erzsébet testvére építtette tiszteletére az elsı 

templomot Kápolnán. 

Az egyik legismertebb Szent Erzsébet tiszteletére szentelt székesegyház a 

kassai Szent Erzsébet-dóm. A bogotai (Kolumbia) székesegyház is az ı tiszteletére 

van szentelve. 

Budapesten a a VII. kerületben 1931-ben Erzsébet halálának 700. évfordulóján 

a Szegényház teret, melyen Szent Erzsébet tiszteletére emelt templom áll (Steindl 

Imre mőve), átnevezték a szent legendája nyomán Rózsák terére. 

Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek 

eredete az a legenda, mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is 

gondoskodott a szegényekrıl. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, 

mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, 

Erzsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: 

rózsákat. Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában. 

Isten nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon. Más történekben Erzsébet az 

apjával (3 évesen) vagy férjével találkozik. (Kiss Gábor) 
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Advent 
A remény lángja 

 
Volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csönd körülöttük, hogy érteni 

lehetett beszélgetésüket. Azt mondta az elsı: 

- Én vagyok BÉKE. De sajnos az emberek nem tudnak életben tartani, azt 

hiszem, el fogok aludni… 

Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgı kanóc emlékeztetett a 

korábban fényesen tündöklı lángra. 

Megszólalt a második: 

- Én vagyok a HIT. Sajnos az emberek nem hisznek bennem, fölöslegesnek tartanak, 

nincs értelme tovább égnem. 

A következı pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot. Szomorúan szólt 

a harmadik gyertya: 

- Én vagyok a SZERETET. Nincs már erım tovább égni. Az emberek nem 

törıdnek velem, nem is tudják, milyen nagy szükségük van rám… 

Ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három 

kialudt gyertyát, felkiáltott: 

- Mi történt itt? Hiszen nektek égnetek kellene, mindörökké… 

Elkeseredésében sírva fakadt. 

Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: 

- Ne félj, amíg engem látsz, hisz lángommal újra meg tudjuk gyújtani a többi 

gyertyát. Én vagyok a REMÉNY. 

A gyermek szeme felragyogott. Megfogta a még égı gyertyát, s lángjával új 

életre keltette a többit. 

 

Add, Urunk, hogy soha ne aludjon ki bennünk a remény! Hadd legyünk eszköz 

a kezedben, amely segít megırizni gyermekeinkben a hit, remény, szeretet és béke 

lángját. Ámen 
 

(Ábrahám Judit) 
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Elmélkedés  a  rózsafüzér  t i tkaihozElmélkedés  a  rózsafüzér  t i tkaihozElmélkedés  a  rózsafüzér  t i tkaihozElmélkedés  a  rózsafüzér  t i tkaihoz     

Örvendetes olvasó 

 

 

3. akit te, Szent Szőz, a 
világra szültél 
 

„A szülés fájdalmait 

szenvedem értetek újra, míg 

Krisztus ki nem alakul 

bennetek!” (Gal 4, 19) 

 

 

 

Miféle szülés Betlehemben, állatok istállójában? És miféle a világ lángoló, égı pontjain, 

ahol fedél nélkül, kis motyóval összepakolva, teherautón, erdıben vagy sátorban várakoznak 

férfiak és szülı vagy fiatal asszonyok? Mario Luzi toszkán költı írta egyik pápai, nagypéntek 

éjszakáján, a Colosseumnál elhangzott keresztútjában: Atyám, te belépsz az emberi zőrzavarba, és 

bár távol vagy örökkévalóságodban, kibogozod a földi lét csomóit; benned a kegyelet és a szeretet 

betölti e nagy különbség szakadékát (vö. 1. állomás). A gyöngyház, a gyémánt, az arany, az igazi 

érték a tőzben, csiszolódásban, szenvedések között születik. Nem lett volna hitele Krisztusnak, ha 

nem ugyanígy jön közénk, megszületvén a beteg világnak. Erı ez nekünk ahhoz, hogy megírjunk 

egy dolgozatot, megtervezzünk egy házat, gyógyítsunk egy beteget, megszüljünk egy szót, 

létrehozzunk egy jótettet. Mert ezek olykor igen nehéz szülések, mégis igazak, emberiek, isteniek. 

Köszönjük, hogy szent emberséged útja ezeket mind felemeli, nemesíti, mulandóságukban az 

örökkévalóság vonásaival jelöli meg. Így eltőnik róluk a könny, a vér, az izzadság, és megmarad 

az öröm, megmarad a béke… 

 „Uram, háborúból jövök én, 

 Mindennek vége, vége: 

 Békíts ki Magaddal s magammal, 

 Hiszen Te vagy a Béke.” 

(Ady Endre: Imádság háború után) 
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Népi karácsony 

Karácsony (december 24.) estéje számos hiedelmet vonz maga köré. Ezek többnyire 
még a kereszténység elıtti idıkre nyúlnak vissza, vagyis a téli napfordulóval kapcsolatos mágikus 
eljárások, de mára már keveredtek az ünnep keresztény elemeivel. 

Ezen a napon tilos volt erdın, mezın tevékenykedni, mindenki csak a ház körül dolgozott. Tilos 
volt kölcsönadni és kölcsönkérni, mert az elvitte a gazda hasznát. Ugyanígy nem volt tanácsos 
varrni, foltozni, nehogy hályog legyen a gazdasszony szemén. A jó szaporulatot segítette, ha 
lencsét fıztek a jószágnak, vagy ha megveregették ıket. Ha az állatok ezen a napon, bal oldalukon 
feküdtek, hosszú, hideg télre lehetett számítani. 

Ha karácsony “böjtjén” kukorékol a kakas, számítani lehetett arra, hogy valaki meghal a 
házból. “Szerencsés” volt, aki éppen karácsonykor halt meg, mert akkor bőnbocsánatot nyert. 

Az esti vacsoránál mindennek meg volt a maga elıírása és jelentése. Például jelentısége 
volt a szépen hímzett karácsonyi abrosznak is, amelyet kizárólag erre az alkalomra használtak. Az 
ünnep fontos kelléke volt az asztalon a kenyér, s valahol a kalács. Jelentısége volt annak is, hogy 
az asztalra kerülı kenyér egész legyen, hogy a teljes esztendıre bıven legyen. Az asztal alá szénát, 
szalmát tettek, hogy a gazda majd azt tegye az állatok alá, ezáltal biztosítva egészségüket a 
következı esztendıre. 

Az almának karácsonykor sokféle mágikus szerepet tulajdonítottak. A palócoknál például 
egy almát annyi felé vágtak, ahányan voltak a családban, s mindenki kapott belıle, hogy 
összetartson a család vagy ha valaki eltévedne hazataláljon. A karácsonyi dióevés széles e hazában 
elterjedt szokás volt. Az egészséges dió egészséget, a rossz betegséget jelentett. Szokás volt a 
diódobálás. Jelentısége, jelentése tájanként különbözött. Nyitragerencséren ezt mondták: 

“Édes angyalkáim megajándékoztatok erıvel, egészséggel, én megajándékozlak egy-egy 
dióval.”   

Népszerő karácsonyi szokás volt magyar nyelvterületen a kántálás és a betlehemezés. 
Amikor 24-én az ifjak kántálni mentek, az annyit jelentett, hogy körbejárták a falut, köszöntıket 
mondva, s énekelve. Mind-ezért általában jutalmat kértek és kaptak. Ilyen számunkra is jól ismert 
kántáló ének a Csordapásztorok vagy a Betlehem, betlehem a te határidba kezdető. 

Barcaság falvaiban szokás volt, hogy négy-öt kisfiúból álló csoport 
felkeresse a rokonokat, szomszédokat, a szülık jó barátait, s az ajtó elıtt 
köszöntıt énekeljen. Az alábbi éneket a győjtık már cigányoktól hallották, 
akik azonban ezt régebben a csángóktól tanulhatták. 

Az éjféli misére általában együtt ment a család. Ekkor kellett 
magukkal vigyék Luca óta készített széket, vagy inget. Ugyancsak e napon 
kellett megnézni, vajon kivirágzott-e a Borbála-ág. A karácsony éjféli 
idıjárásból jósoltak a következı évi termésre. Jászdózsán például, úgy 
tartották, ha csillagos az ég az éjféli misekor, akkor sok kukorica lesz. 
Legkedvesebb az az elképzelés, hogy az éjféli mise alatt megszólalnak az 
állatok és kibeszélik a gazdájukat. (Kiss Gábor) 
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- Mivel zsarolja nyuszika a hóembert? 
- Ide a répát, vagy hozom a hısugárzót... 

PPPP 
 

A Balaton parton Józsi bácsi vizibicikli kölcsönzıt üzemeltet. Feltőnik 
neki, hogy az egyik járgánynak már régen lejárt az ideje. Bekiabál neki: 

- Kilences! KILENCES! Jöjjön ki! 
Szól neki a segédje: 
- Józsi bácsi! Nekünk nincs is kilenc vizibiciklink! 
- Tényleg. 
Majd újra bekiabál: 
- Hatoska! Mi a baj? 

PPPP 
 

A skót  k is f iú  mondja  apjának :  
-  Apa!  Éhes  vagyok!  
-  Ha nem regge l izel ,  kapsz  egy  pennyt!  
A srác  gyorsan  e l  is  fogadja .  
Késıbb már  nagyon kezd  éhes  lenni :  
-  Apa!  Éhes  vagyok!  
-  Ha nem ebéde lsz ,  kapsz  két  pennyt!  
A srác  már  nagyon  éhes ,  de  a  pénzt  választ ja .  
Estére  már  k igubbad a  szeme  az  éhségtı l :  
-  Apa!  Most  már  tényleg  nagyon  éhes  vagyok!  
-  F iam,  ha  adsz  három pennyt ,  kapsz  vacsorát!  

PPPP 
 

� MonMonMonMondja, maga miért ilyen gondterhelt?dja, maga miért ilyen gondterhelt?dja, maga miért ilyen gondterhelt?dja, maga miért ilyen gondterhelt?    

� Felfogadtam valakit, hogy kutassa ki a Felfogadtam valakit, hogy kutassa ki a Felfogadtam valakit, hogy kutassa ki a Felfogadtam valakit, hogy kutassa ki a 

családfámat.családfámat.családfámat.családfámat.    

� Na és mi ebben a rossz?Na és mi ebben a rossz?Na és mi ebben a rossz?Na és mi ebben a rossz?    

� Most nem gyMost nem gyMost nem gyMost nem gyızöm pénzelni, hogy hallgasson.zöm pénzelni, hogy hallgasson.zöm pénzelni, hogy hallgasson.zöm pénzelni, hogy hallgasson.    

PPPP 
 

Lemegy az öregember a tóra halászni, és kifogja az aranyhalat. 
- Ha visszadobsz, teljesítem három kívánságodat. 
- "Ám legyen!" - gondolta az öreg. 
- Legyek fiatal, legyen egy gyönyörő feleségem és én legyek a trónörökös. - majd 

visszadobja a tóba a halat. 
Hazamegy, lefekszik aludni az öregember. Másnap felébred, belenéz a tükörbe, látja 
hogy fiatal lett. Utána megpillantja a gyönyörő feleségét, aki kapkodva pakol körülötte. 
Így szól a felesége: 
- Ne lustálkodj annyit Ferdinánd, indul a vonat Szarajevóba. 

Viccek: 
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A rejtvényre adott megfejtéseiket december 20-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy 
Interneten. 

Elızı rejtvényünkre helyes megfejtést Tóth TímeaTóth TímeaTóth TímeaTóth Tímea 7.b., Tóth Szilvia Tóth Szilvia Tóth Szilvia Tóth Szilvia 7.a. és 

SzabSzabSzabSzabó Dávidó Dávidó Dávidó Dávid 1. osztályos tanulók adtak. 
 

A novemberi rejtvényünk megfejtése: 

„Prédikátor.” 
 

 
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 ! ! !    
 Számozd meg az 

eseményeket idırendi 
sorrendben, aztán a helyes 
sorrendben írd be a 
számok alapján a 
mondatok után álló 
betőket a táblázatba! 
 

A bölcsek ajándékot hoztak a kis Jézusnak.(O) 
 
Leborultak a gyermek Jézus elıtt a bölcsek és 
imádták ıt.(S) 
 
A csillag megállt a hely fölött, ahol a kis Jézus 
volt.(A) 
 
Bölcsek jöttek napkeletrıl Jeruzsálembe.(K) 
 
Heródes miatt a Szentcsaládnak menekülnie kellett 
Egyiptomba.(N) 
 
Heródes udvarában a bölcsek megtudták: Jézus 
Betlehemben születik.(A) 
 
A Szentcsalád visszatért Egyiptomból.(Y) 
 
A bölcsek bementek a kis Jézushoz az istállóba.(C) 
 
A bölcsek a csillagot követve eljutottak 
Betlehembe.(R) 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


