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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

 
Gyertyaszentelı Boldogasszony ünnepén 

Február 2. 

 
Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, igazi világosság, 

aki megvilágítasz minden embert, engedd kegyelmesen, hogy 

amint a gyertyák eloszlatják fényükkel az éjszaka sötétségét, 

szívünket is fénybe borítsa a Szentlélek. Mentse meg minden 

vétkes vakoskodástól, hogy azt szemléltesse, ami elıtted 

kedves és üdvösségünkre hasznos. Adj bıséges kegyelmet, 

hogy életünk viszontagságai után soha meg nem fogyatkozó 

világosságodra eljutni érdemesek lehessünk általad, Jézus 

Krisztus, világ Megváltója, aki a teljes Szentháromságban 

élsz és uralkodol mindörökké. Ámen 

 

Az irgalmasság testi cselekedeteiAz irgalmasság testi cselekedeteiAz irgalmasság testi cselekedeteiAz irgalmasság testi cselekedetei    

 

1.1.1.1. Az éhez�knek ételt adni. 2.2.2.2. A szomjazóknak italt 
adni. 3.3.3.3. A szegényeket ruházni. 4.4.4.4. Az utasoknak 
szállást adni. 5. 5. 5. 5. A fogságban lév�kért imádkozni. 6. 6. 6. 6. A 

betegeket látogatni. 7. 7. 7. 7. A holtakat eltemetni. 

I. évf. 3. szám   2004. Február 
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1. Vasárnap  9h: Hívekért, + Németh Istvánné 19. évf. 
este: + Papp Imre 4. évf. 

Szt. Ignác, Szt. 
Brigitta 

2. Hétfı  Hívekért és a házszentelésben részesülı 
családokért 

Gyertyaszentelı 
Boldogasszony 

3. Kedd  + Bálint József Szt. Balázs 
4. Szerda  + Tóth Ferencné + Mária Szt. András 
5. Csütörtök   Szt. Ágota 
6. Péntek  Társulatért Miki Szt. Pál 
7. Szombat   Szt. Richárd 
8. Vasárnap 9h: + Eleven Géza 2. évf. 

este: + Fülöp Sándor 
Emiliáni Szt. Jeromos 

9. Hétfı  Kitti Szt. Apollónia 
10. Kedd   Szt. Skolasztika 
11. Szerda  Betegekért Lourdes-i jelenés 
12. Csütörtök  + Császár Ferenc, + Szőcs Mária Szt. Lídia 
13. Péntek   Szt. Katalin 
14 Szombat   Szt. Cirill és Metód 
15. Vasárnap 9h: + Sövényházi József 14. évf. 

este: Maksa Sándor, Ördögh Irén 
Szt. Georgina 

16. Hétfı   Szt. Julianna 
17. Kedd  + Vér Antalné, Rózsa Ilona és családja Szervita rend alapítói 
18. Szerda   Szt. Bernadett 
19. Csütörtök  + Kopasz Antal Szt. Zsuzsanna 
20. Péntek   Szt. Leó 
21. Szombat  + Savanya Antal 10. évf. Szt. Eleonóra 
22. Vasárnap 9h: + Farkas Cs. Ferenc és Ábrahám 

Rozália és fiúk: Ferenc 
este:  

Szt. Péter 
székfoglalása 

23. Hétfı   Szt. Polikárp 
24. Kedd   Szt. Mátyás apostol 
25. Szerda   HAMVAZÓSZERDA 
26. Csütörtök   Szt. Viktor 
27. Péntek   Szt. Gábor 
28. Szombat   Szt. Oszvald 
29. Vasárnap 9h: + Lajos István + Dobó Erzsébet + 

Julianna 
este:  

NAGYBÖJT 1. vas. 

 

Miseszándékok 
Február (az esti szentmisék idıpontja 17h) 

Szentek és 
ünnepek 
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                    i a  
                    ennyország? III. 
 

(6 – 12 éves gyerekek véleményei; idézetek David Heller: A Mennyország címő könyvébıl) 

Folytatás … 

Néhány rendkívül fontos dolog Istenrıl, amirıl sokan 

megfeledkeznek: 

„Isten szereti tisztán tartani a Mennyországot. Úgyhogy megkért mindenkit, 

hogy rakjanak rendet maguk után, sıt néha ı maga is lemegy a parkba 

takarítani.” ♦ „Isten valójában elég alacsony, de hatalmasnak látszik, ha egyszer 

személyesen találkozol vele.” ♦ „A bőnösöket is szereti.” ♦ „Isten valójában 

elég félénk… úgyhogy szerintem nekünk kéne közeledni hozzá.” ♦ „Nem 

szabadna elfelejtenünk, hogy Isten is szokott sírni.” 

Mit csinál Isten szabadidejében? 

„Altatódalt énekel a kis Jézusnak.” ☺ „Szerintem sok szılıt eszik, és talán 

elolvassa a postáját, és megpróbálja kitalálni, hogyan lehetne egymillió levélre 

válaszolni naponta. … Lehet, hogy ı Isten, de azért szüksége lenne egy 

titkárnıre.” ☺ „Festeget, és kis tárgyakat készít a gyerekekkel a 

Mennyországban.” ☺ „Szabadidejében Isten új imádságokat ír az emberek 

szívébe.” ☺ „Isten még pihenés közben is egy jobb világról álmodik.” ☺ „Isten 

terveket készít a jövıre. … most például valószínőleg azon elmélkedik, milyen 

munkát bízzon rám, és remélem, kitalálja, hogy legjobban jégkorongozni 

szeretnék.” 

Mi az, amit Istennek a legkönnyebb megtenni? 

„Irányítani a napsütést. … Azért megy olyan könnyen, mert már évek óta 

csinálja.” ☼ „Ha a gyerekek a Mennyországban nem tanulnak rendesen írni, 
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Isten könnyedén megnyomhat egy fıkapcsolót, ami kikapcsolja a Mennyország 

összes tévéjét.” ☼ „Csodákat tenni… Még azt is, hogy hogyan kell 

kettéválasztani a tengert, percek alatt kikereste a jegyzetfüzetébıl.” ☼ ”Isten a 

legkönnyebben azt tudja kideríteni, hogy ki imádkozik a templomban, és ki 

bóbiskol.” ☼ „Új babákat küld a világra, és elintézi, hogy gondoskodjanak 

róluk.” ☼ „Semeddig sem tart neki egy bőnösbıl angyalt csinálni.” ☼ „A 

legkönnyebb bennünket szeretnie – ez természetes számára.” 

Mi az, amit Istennek a legnehezebb megtenni? 

„Amikor fel kell függesztenie egy angyalt, mert az elaludt munka közben, vagy 

megpróbált elszerzıdni valaki máshoz.” ♥ „Nézni, hogy az emberek 

háborúznak. … Isten depressziós lesz, ha háborút lát.” ♥ „Istennek az a 

legnehezebb, ha szenvedést kell látnia… Azt szeretné, bárcsak anélkül is 

tanulságos lehetne az életünk.” ♥ „A legnehezebb? Ez könnyő. Lemondani egy 

elveszett lélekrıl.” ♥ „Istennek biztosan nehéz kivárnia, hogy az emberek 

megértsék, mit akar.” ♥ „Nem tudja automatikusan olyan bölccsé és kedvessé 

változtatni az embereket, mint amilyen ı. … Nincs olyan felszerelése, amivel ezt 

gyorsan el lehetne intézni.” ♥ „Ha Isten egy kicsit is hasonlít anyukámra, 

valószínőleg nehezen tud lazítani. … Meleg fürdıt javasolok minden este.” ♥ 

„Megkérni az embereket, hogy várjanak egy kicsit a Mennyországba kerülésre. 

… Néha nincsenek még megvetve 

az ágyak, és nem cserélték ki a 

lepedıket.” ♥ „Az édenkertet 

rendben tartani és a kígyókat 

elkergetni. … Ez még mindig 

komoly gond a Mennyországban, és 

nem szeretnek spray-ket használni a 

környezetvédelem miatt.” 
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Az arcod 
Az arc nem kirakat. Mégis minden rajta van, amit rejteni vagy láttatni akarsz. 

Az arc nem plakát. Kiabál rólad mégis. 

Az arcban jelenik meg legkifejezıbben az én. Önmagunk. Névjegyet nem tudunk 

mindenkinek adni, ám arcunk akarva-akaratlan 

mindenkinek megmutatjuk. 

Az arc kincs. Megszoktuk. Nem is vigyázunk 

rá. A nık ugyan kozmetikázzák. Kívülrıl. Pedig az arc 

belülrıl épül és szépül igazán. Megmásíthatatlanul. 

Az arc az ember. Az arcod Te vagy! 

Hiába nézel tükörbe. A tükör halott tó. Igaz 

valód nem látod benne. Csak a másik ember szemében. 

Abban nézd magad. Hogy a másik mit lát, csak 

sejtheted. 

Arcod látják. Mennyien? Viszik. A szívükben. 

Ismerısök és ismeretlenek. Arcod ırzik, akik 

szeretnek, akik győlölnek. 

Arcodon az idı nyoma. Mi lesz belıle? Rajtad is múlik, mert arcodat építi vagy 

rombolja minden gondolatod, minden érzésed, vágyad és akarásod. 

Az arcod remekmő. A torzó is lehet szép. Te légy benne. Ápold és szeresd. Örömed 

forrása lehet. 
 

A homlokod 

Nem figyelsz rá. Mások azonban figyelik. Nézik. Látják. A homlokod. 

Magas, alacsony? Talán nem is ez a fontos. A koponya domborulatai. A ráncok. 

Vízszintesen. Függılegesen. A kettı együtt. A Te mőved. 

Írás rólad. A homlokodon. Olvassák. Van, aki érti. Te írtad, bár nem biztos, tudod-e, 

mit árultál el. Nem figyelsz rá. 

Nézd meg. A vonalakat. Vallomások életedrıl. Beszélnek arról, ami jellemedre 

jellemzı. Életedre. 

Felhıtlen, gondterhelt, vidám? Felelıtlenül könnyed vagy gondokon töprengı? Nyílt 

vagy sunyi? Miféle fájdalom vésett rá nyomot? Derőssé mi tette? 

A tükör beszél neked róla. Meg az életed. 

Nézd és lásd meg a másikét. Minden homlok néhány sorban megírt regény. 

 Olvasd. 

 Különös öröm. 
 (A magadéra szüntelen írsz, ne feledd.) 

(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viccek: 
 

Rejtvény! 

A plébános az atyafiakkal a kenyérszaporítás csodájáról diskurál. 
- Mit gondolnak, az ötezer ember közt voltak-e magyarok? – kérdezi az atya. 
Mivel a kérdésre senki sem tudja a választ, megfelel maga: 
- Nem, mert ha lettek volna, még egy pohár bort is kértek volna. 

☻ 
A gazda barátságosan figyelmezteti a koledáló barátot: 

- Fráter Leó, az utolsó házba ne térjen be, mert az udvar tele van harapós kutyákkal! 
- Nem félek én azoktól! – feleli a barát. – Tudok egy imát, amit ha elmondok, nem 

bántanak a kutyák. 
Tíz perc múlva a barát szakadt csuhában, összevissza tépve tért vissza. 

- Na mi van, nem használt az imádság? 
Az imádság használt volna – jajgat a fráter -, de a fenevadak nem hagytak idıt, hogy 
elmondjam. 

A rejtvény megfejtését február 29-ig várjuk a sekrestyében. Az eddigi megfejtéseket köszönjük! 


