
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

      
 

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

IV. évf.10. szám (48)  2007. Szeptember 

 
Reggeli ima, 

melyet a Szőzanya diktált Pio atyának 
 
 

Ó Mária, a megtestesült Igének Szülıje és a mi 

legédesebb Anyánk, itt vagyunk lábaid elıtt, mialatt 

felvirrad az új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. 

Kezeidbe és Szívedbe helyezzük egész valónkat, 

bennünk minden a Tied legyen: értelmünk és akaratunk, 

testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel 

egy új életet, a Te Jézusod életét. 

Ó Mennyek Királynıje, a legkisebb értékő 

cselekedeteinket is támogasd a Te anyai sugallataiddal, 

add, hogy a szent és szeplıtelen áldozatnál minden és 

mindegyik tiszta és Istennek tetszı legyen! 

Ó Jóságos Anya, tégy minket szentekké, amint ezt 

tılünk Jézus elvárja és a Te Szíved vágyakozva 

folytonosan kéri! 

Ámen. 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Szombat  Szent Noémi 
2. Vasárnap 9h: Rózsafüzér Társulat tagjai 

este: 
Évközi 22. vasárnap 

Szent Renáta 
3. Hétfı  Nagy Szent Gergely pápa 
4. Kedd Bende Pálné, Kis Rozália Szent Rozália 
5. Szerda  Szent Lırinc 

 Szent Viktor 
6. Csütörtök  Szent Zakariás 
7. Péntek  Kassai szent vértanúk 
8. Szombat Farkas Csamangó Ferencné, Ábrahám 

Rozália + Ferenc 
Kisboldogasszony 

9. Vasárnap 9h: Mátraverebélyi búcsúsok hálaadó 
szentmiséje 
17 óra – szentmise a Bokor keresztnél 

Évközi 23. vasárnap 
Szent Ádám 

10. Hétfı Csányi Vince Tolentinói Szent Miklós 
11. Kedd Császár Ferencné, Szőcs Mária Szent Jácint 
12. Szerda  Szőz Mária szent neve 
13. Csütörtök  Aranyszájú Szent János 
14. Péntek Horváth Vince Szent kereszt 

felmagasztalása 
15. Szombat  Fájdalmas Anya 
16. Vasárnap 9h: Börcsök Imre és neje; Börcsök 

Ildikó, Fodor László 
este: Kovács József – 3.évf. 

Évközi 24. vasárnap 
Szent Edit 

17. Hétfı  Szent Zsófia 
18. Kedd  Kupertinói Szent József 
19. Szerda  Szent Januáriusz 
20. Csütörtök  Koreai szent vértanúk 
21. Péntek  Szent Máté apostol 
22. Szombat  Szent Móric 
23. Vasárnap 9h: Bozóki Mihály és Berta Piroska 

este: 
Évközi 25. vasárnap 

Szent P. Pio 
24. Hétfı  Szent Gellért 
25. Kedd  Szent Kleofás 
26. Szerda  Szent Kozma és Szent 

Damján 
27. Csütörtök Szurcsik Péter – 8.évf. Páli Szent Vince 

28. Péntek  Szent Vencel 
29. Szombat Papp István Szent fıangyalok 
30. Vasárnap 9h: Németh Gábor – 16.évf. 

este: Kisistók Lajos és Katalin, Makra 
Erzsébet, Tombácz Péter 

Évközi 26. vasárnap 
Szent Jeromos 

Miseszándékok 
Szeptember (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 
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HA FIGYELNI TUDNÁNK AZ ÉLET SODRÁRA… 

 
Ha Isten szemével figyelnénk az élet sodrára, észrevennık, hogy a világban semmi sem 

egészen profán, sıt ellenkezıleg, valamilyen formában minden részt vesz Isten Országának 
építésében. Hinni számunkra nem jelentheti tehát pusztán azt, hogy szemünket Istenre 
szegezve, szemléletében elmerüljünk, hanem feltételezi azt is, hogy Krisztus szemeivel 
vizsgáljuk és értékeljük a földi életet is. 

Ha egész lényünket átjárta Krisztus lelkisége, szelleme, ha tekintetünk megtisztul az İ 
meglátásában, a Világ nem jelenthet akadályt lelki elıhaladásunkban, hanem egy örökké 
megújuló felhívássá lesz: Krisztusban, az Atya szándéka szerint dolgozzunk, fáradozzunk 
azon, hogy miképpen az Égben, azonképpen itt a Földön is megvalósuljon az İ országa. 
 

SZERETNÉK NAGYON MAGASRA SZÁLLNI 
 

„Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, 

lelki áldással megáldott minket! Benne választott i a Világ teremtése elıtt, hogy szentek és 

feddhetetlenek legyünk elıtte. Szeretetbıl eleve arra rendelt, hogy – akaratának tetszése 

szerint – Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk, magasztaljuk fölséges kegyelmét, 

amellyel szeretett fiában felkarolt minket.” (Ef 1.3-7) 

 

„Tudtunkra adta ugyanis jóságos tetszése szerint akaratának titkát, amellyel elhatározta, 

hogy az idık teljességével Krisztusban, mint fıben foglaljon össze mindent, ami a mennyben 

és a földön van.” (Ef 1.9-10) 

 

Szeretnék nagyon magasra szállni, Uram, 

felemelkedni a Város fölé, 

  a Világ fölé, 

 az Idı fölé. 

Szeretném látásomat kristálytisztára mosni és kölcsönvenni a Te szemedet. 

* 

A Világmindenséget, az Emberiséget és a Történelmet akkor úgy látnám, mint az Atya 

látja 

az anyag csodálatraméltó átalakulásában, 

az élet örökös forrásában, 

meglátnám nagy Tested, amely a Lélek leheletére születik, 

meglátnám Atyád Szeretetének örök Eszméjét, amely fokozatosan megvalósul, 

egybefoglalnék Benned mindent, ami a Mennyben és a Földön végbemegy. 

Megérteném, hogy a mai nap, mint tegnap, minden apróságnak része van a Mőben, 
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minden embernek a maga helyén, 

minden csoportnak 

és minden tárgynak. 

Itt látnám a gyárat, ott a filmszínházat, 

a kollektív szerzıdés vitáját, a közös kút elsı fúrását, 

látnám a kenyér kifüggesztett árát, s a táncba menı ifjak vidám csapatát, 

azt a kisgyermeket, aki most születik és az aggot is, aki most haldoklik. 

Látnám az anyag legkisebb atomját, s a szunnyadó élet gyönge érverését, 

a győlöletet és a szeretetet, 

a bőnt és a kegyelmet. 

 

Megrettenve döbbennék arra, hogy a Világ hajnalán megkezdett Szeretet-kalandod 

most játszódik le a szemeim elıtt; 

megérteném a Szent Történelmet, amely a próféták szerint csak e feltámadás utáni 

dicsıségben fejezıdik majd be, 

amikor megjelensz az Atya elıtt, szólván: „Elvégeztetett! Én vagyok az Alfa és az 

Omega, a Kezdet és a Vég.” 

Megérteném, hogy minden egyet alkot, 

hogy minden csak az emberiség és a Világmindenség egyetlen mozgása a 

Szentháromság felé Általad és Benned, Uram. 

Megérteném, hogy a tárgyak, személyek és az események között semmisem lehet 

egyszerően profán, 

hanem Isten akaratából már kezdettıl fogva szent mindez, 

s hogy az Istentıl felemelt embernek is szentül kell bánnia mindennel; 

megérteném, hogy az életem, e parányi lehelet a Nagy és teljes Testben 

maga is egy nélkülözhetetlen kincs az Atya Tervében. 

Ekkor térdre esve csodálnám ennek a Világnak a titkát, Uram, 

amely Világ a bőn számtalan s fertelmes hibája ellenére is 

a szeretet hosszúra nyúló szívverése az örök Szeretet felé. 

 

Szeretnék nagyon magasra szállni, Uram, 

felemelkedni a Város fölé, 

 a Világ fölé, 

 az Idı fölé. 

Szeretném látásomat kristálytisztára mosni és kölcsönvenni a Te szemedet. 

 

(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl) 
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Egyházközségi hírek: 

 

Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamás 
atyát, a következı telefonszámokon lehet 
elérni: 

06-30-289-5397, 62/ 273-260. 
Szeptember 10-tıl, 18  órakor fognak 

kezdıdni az esti szentmisék templomunk-
ban. 

 

A plébánia ügyfélfogadási rendje: 
 

Keddtıl — péntekig:  900 – 1200 –ig.  
 

Aki ettıl eltérı idıpontban szeretne a Tamás 
atyával beszélni, az – természetesen – a fenti telefon-
számokon, elızetes idıpont egyeztetés után megtehet. 

 
Szeptember 16-án, vasárnap, 17 órakor - az 

eddigi hagyományok szerint – ismét lesz szentmise a 
Bokor-keresztnél. Mindenkit szeretettel várunk. Ekkor a 
templomban már este nem lesz szentmise. 

 
Szeptember 16-án, vasárnap, a 9 órai szentmisén 

(Veni Sancte) kérjük a Szentlelket, hogy a tanév során 
legyen segítıje, erısítıje, megszentelıje a fiataloknak, 
a szüleiknek és tanáraiknak. Minden hittanos tanulónak a 
megjelenése AJÁNLOTT!! Várunk mindenkit szeretettel; 
szülıt és nagyszülıt egyaránt. 

 
Mivel korábban is volt már énekkar, és most is lenne 

rá igény, ezért szeretettel várjuk a régi és új tagok 
jelentkezését. További információkat a hirdetésekben 
kaphatnak az érdeklıdık. 
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Szeptember 
 
 

E ködvilágban képe csöndben, árván  
Csüng kis szobámban, a szívembe fészkelt  
sápadt falon és néha néma vészjelt 
Küldöz szemével, két kezét kitárván. 

(Dsida Jenı: Kalendárium szonettekben – Szeptember – Egy angyal dicsérete – részlet) 
 
 

Te, amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót s imádkozzál titokban mennyei 
Atyádhoz. S mennyei Atyád, aki a rejtekbe is belelát, megjutalmaz. (Mt 6,6) 
 
 

İsz elején hirtelen lesz korai a sötét. Korábban leszünk a szobánkhoz kötve, amit 
sosem viselünk könnyen. Ha komorabb lesz az idıjárás, a természet, az emberi belsı is 
zorddá válik. A késı estébe nyúló kellemes hangulat a szabadban véget ér. Marad a 
magány, az unalom, sokszor még családi körben is. Mert nem szeretünk korán a lakásba 
zárkózni. Szeptember nemcsak a nyár búcsúztatása és a tanév kezdete, a beköszöntött, 
elsárgult, hővös világ, hanem egyfajta bezárkózás is. Megfoszt minket a kellemes kerti 
munkától, s ezzel együtt valamiképpen a szabadságtól is. A szabadban töltött sok-sok óra 
után a szoba inkább cella, a délutánra is egyre jobban kiterjedı sötétség úgy foszt meg 
bennünket a fénytıl, mint börtönben a rácsok. Szeptember valóban ködvilág, mintha 
sápadna benne az élet. 

Tudunk-e élni a szobába rejtett titkokkal, az imákkal, felfedezésével valaminek, amit 
sosem vettünk talán még észre, mert bár ott volt mindvégig a szobánkban, de mi minden 
idınket a szabadban töltöttük és dolgoztunk, vagy játszottunk, vagy pihentünk. Valami a 
szobában porosodik. Egy falunkon függı kép, egy emléktárgy, egy kereszt, egy 
fényképalbum. Tele emberekkel, akikkel törıdnünk kellene. Mert a külsı szabadság, amit a 
házon kívül szerettünk és éltünk, csak rólunk szólt talán. Be kell tudni zárkózni néha a 
szobánkba ahhoz, hogy eszünkbe jussanak azok, akiket elfelejtettünk. Lehet, hogy az 
elvesztett szabadság helyett egy másikat kapunk. A szoba rejteke sok mindenre képes 
megtanítani. Egy-egy szobában elıkerült képen keresztül messzebbre juthatunk el, mint 
akár nyáron, ha elutazunk. Eljuthatunk a múltba, a tapasztalataink világába, amivel keveset 
foglalkoztunk, vagy az Égig, mert a szobában van újra elég idınk, hogy csendesen együtt 
üldögéljünk Istennel. Aki két kezét kitárva vár minket. 

Szeptember korai estéin keressük meg szobánk rejtett kincseit. Amelyek ott vannak 
velünk, egy-egy lépésre, és üzenetük van felénk. Egy üzenet, amellyel újra szabadnak, 
boldognak, erısnek érezhetjük magunkat – még a négy fal között is. 

 
(Liszkai Tamás)
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lgondolkodtató!!!    
 
 
 

 
Olvastam egy könyvet, ahol az életet egy vonatutazáshoz hasonlí tották. 
Nagyon érdekes olvasmány. 
Az Élet olyan, mint  egy vonatutazás: 
Gyakran beszál lunk, kiszál lunk, vannak balesetek, néhány megállónál 

kel lemes meglepetésekkel  találkozunk, míg mély szomorúsággal a másiknál. 
Amikor megszületünk és felszál lunk a vonatra,  olyan emberekkel  

találkozunk, akikrı l  azt hisszük, hogy egész utunkon elkísérnek: a szüleinkkel.  
Sajnos a valóság más. 

İk kiszál lnak egy ál lomáson, s mi ott  maradunk nélkülözvén szeretetüket,  
együttérzésüket, társaságukat. 

Ugyanakkor mások szál lnak fel  a vonatra, akik fontosak lesznek a 
számunkra. İk a testvéreink,  a barátaink és mi szeret jük ezeket a csodálatos 
embereket. Néhányan, azok közül, akik beszál lnak, csupán kis sétának tekint ik 
az utazást. Mások csak szomorúsággal találkoznak útjuk során. 

Mindig vannak olyanok is a vonaton, akik készek segíteni a rászorulókon. 
Néhányan, amikor kiszál lnak, el  nem múló hiányérzetet hagynak maguk után… 

Mások fel - és leszál lnak, s mi al ig vesszük észre ıket… 
Lehetnek olyanok, akiket nagyon szeretünk, mégis másik vagonban utaznak. 
Így egyedül kel l  mennünk ezen a szakaszon. 
Természetesen megtehetjük, hogy megkeressük ıket, átverekedhetjük 

magunkat az ı  kocsi jukba. De sajnos nem tudunk melléjük ülni ,  mert a mellettük 
levı  hely már foglalt .  Ilyen az utazás, telve kívánalmakkal,  vággyal,  
fantáziálással, reménnyel és csalódással… és visszafordulni soha sem lehet. 

Tegyük tehát a lehetı  legjobbá utazásunkat. Próbál juk a velünk utazók jó 
oldalát nézni és keressük mindenkinek a legjobb tulajdonságait… 

Jusson eszünkbe, hogy bármely szakaszon találkozhatunk szenvedıkkel , 
akiknek szükségük van a segítségünkre.  Mi is lehetünk gyakran elhagyatottak s 
ez annak is megadathat, aki jelen helyzetét tekintve rajtunk segíthet. 

Az utazás nagy talánya, hogy nem tudjuk, mikor szállunk ki  végleg s azt  
sem, hogy az út i társaink mikor, nem szólván arról,  aki közvetlen mellettünk 
foglal helyet. Úgy érzem, vigasztalan leszek, amikor örökre kiszál lok a 
vonatból… Azt hiszem, igen.  

Néhány barát elvesztése, akikkel az utazás során találkoztam fájdalmas. A 
gyermekeimet egyedül hagyni  nagyon szomorú lesz. De a remény bennem él,  
hogy valamikor a központi  pályaudvarra érünk és érzem, látni fogom ıket jönni  
olyan csomaggal , ami addig még nem vol t  nekik… 

Ami boldoggá tesz, az a gondolat, hogy segítettem ezt a csomagot 
tel jesebbé, értékesebbé tenni. 

Barátaim, tegyünk úgy, hogy jó utunk legyen, és a végén azt mondhassuk, 
hogy megérte a fáradozást. 

Próbál junk meg a k iszál lásnál  olyan üres helyet  hagyni maguk után, ami 
szeretetet  és szép emlékeket hagy hátra a továbbutazókban. Azoknak, akik az én 
vonatom utasai, kívánok jó utazást!  (Börcsök Eszter) 

E 
Az Élet Vonata 
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KÉRDEZZ-FELELEK 

A SZEKTÁKRÓL 
Kedves Keresztény Testvérek! 

 
Egy katolikus papi közösség (a Logosz Munka-csoport) leporelló-sorozatát indítjuk 

útra. A hazánkban manapság leginkább térítı, „legdivatosabb” szektákat vettük sorra. Az alábbi 
szektákat és szektásodást kiváltó világnézeteket mutatjuk be fehéren-feketén: 

 
- 1. Szekták általánosságban 
- 2. Jehova tanúi 
- 3. Mormonok 
- 4. Moon-szekta 
- 5. Krisnások 
- 6. A Hit Gyülekezete 

- 7. Szcientológia 
- 8. Sátánizmus 
- 9. Spiritizmus 
- 10. A New Age 
- 11. A Rózsakeresztesek 
- 12. Lélekvándorlás? 

 
Ezekben az alábbi 10 kérdést tesszük fel: 

 
1. Hogyan keletkezett a szekta? 
2. Mit tartanak Jézusról? 
3. Hogyan fogadják a Szentírást? 
4. Mennyiben keresztények? 
5. Mit mondanak a Katolikus 

Egyházról? 

6. Miben áll az emberek üdvössége? 
7. Miért nem fogadhatjuk el 

tanításukat? 
8. Mivel keltenek ellenszenvet? 
9. Hányan vannak? 
10. Hogyan térítenek? 

Logosz Munkacsoport 
 

A Jó Pásztor nevében! 

A leporellókat nem az elítélés, hanem az „eltévedt bárány” megkeresése odaadó 
szándékával bocsátjuk útjukra, a Jó Pásztor nevében. Vagyis Jézus nevében, aki azt mondta, nem 
szeretné, ha csak egy lélek is elveszne az emberek közül. 

Nem akarjuk megbélyegezni az egyes emberek hitét, meggyızıdését, csupán 
szeretnénk rámutatni azokra a pontokra, ahol az eltér a krisztusi normától, és ezért veszélybe 
került. 

Munkacsoportunk katolikus lelkészekbıl áll. Ugyanakkor hisszük, hogy az igazi 
ökumenét, a keresztények, sıt a legkülönbözıbb vallású emberek helyes megbékélését is 
szolgáljuk. 

Itt, az elsı, a bevezetı lapon megalapozást szeretnénk adni, amelyek érthetıbbé 
teszik a különbözı szektákról szóló szórólapokat. 

a Logosz Munkacsoport 
 

1. Mit nevezünk szektának? 

A Keresztény Egység Titkársága 1986. május 2-án így határozta meg a szekták 
fogalmát: 

„Olyan vallási közösségek, amelyek valamely nagy kultúra vallási közösségének 
tanaiból és gyakorlatából származtatják magukat, de azzal mégsem kívánnak azonosulni” Vagyis 
a szekták legfıbb ismertetı jegye a „kontra-jelleg”, a kiindulásul vett vallási közösség 
hátbatámadása. 
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Sokat mond már a szó eredete is. A szekta szó a sequor (követ) latin szóból 
származik, azt foglalja magába, hogy egyeseket félrevezettek, „elkolompoltak” a nyájtól. S 
valóban, minden szektára jellemzı az elkülönülés és valamilyen különleges irányzat felvállalása, 
ahol igen lényeges a vezetı, a guru, az alapító személye, és vele szemben a már-már szolgai 
alávetettség. A szekták modern rabszolgaságot hoznak magukkal, lelki fasizmus veszélyét rejtik 
magukba, ami a személyiség feladásához vezethet. 

 

2. Miért soroljuk három csoportba a szektákat? 

Beszélhetünk keresztény, álkeresztény és nem keresztény szektákról. 
Keresztény szekták - mint a Hit Gyülekezete - esetében a kiindulópont ugyan a 

zsidó-keresztény kinyilatkoztatás, ám a nem is titkolt fı cél a hagyományos kereszténység, a 
történelmi egyházak kíméletlen bírálata. 

Vannak olyan szekták - mint Jehova tanúi -, amelyek szintén hivatkoznak a 
Szentírásra, azonban igen lényeges pontokon eltérnek a kereszténység alaptanításától, ezért ezeket 
álkeresztény szektáknak nevezzük. 

A nem keresztény szekták - mint a krisnások - nem a keresztény vallások körébıl 
származnak, de hasonló jegyeket viselnek, mint az elızı két csoport tagjai. 

 

3. Mennyiben destruktívak? 

Destruktív az a közösség, amely rombol, elsısorban értékeket. A társadalomban, a 
közéletben, háromféle értelemben beszélhetünk destrukcióról. 

1. Jogi értelemben: ha a közösség megsérti, semmibe veszi a törvényeket, nyíltan 
szembeszegül azokkal. 

2. Etikai, erkölcsi értelemben: ha a közösség tagjai kijátsszák a társadalom erkölcsi 
törvényeit, pl. adócsalást követnek el, megkövetelik, hogy tagjaik önmagukat vagy vagyonukat 
ajánlják fel a szervezetnek. 

3. Romboló tanítás: ahol a cél: más közösségek kultúrában kiérlelt tanítását 
tönkretenni. 

Legnyilvánvalóbb a romboló vonás a sátánizmusban. Gyilkosság, erıszak, még 
ember evés is elıfordul a szekta tagjainál. Hallottunk öngyilkos szektákról is, pl. a texasi 
dáviditákról.  

A magyar törvényesség (a parlament) négy szektát ítélt destruktívnak. Jehova 
tanúit, akik nem engedik meg a vérátömlesztést és szétzilálják a családokat, a moon -istákat, akik 
fegyvergyártásból nyerik anyagi forrásaikat, a krisnásokat, a család-eszmény tagadása miatt és a 
szcientológia híveit, akiknek számos országban meggyőlt már a bajuk közigazgatási szervekkel. 

 

4. Miért terjednek? 

Ami a hazai okokat illeti, elsı helyen áll az elızı kor hitellenes és egyházellenes 
kampánya. Hiába ment végbe rendszerváltás (ha ugyan végbement), legtöbb emberben, fıleg 
fiatalokban megmaradt a történelmi egyházakkal szembeni ellenérzés. Elemi erıvel tör fel ugyan a 
vallási igény, ez azonban adott esetben nem a hagyományos közösségek, hanem az új, divatos 
szekták felé irányul. Segíti ezt egyfajta szélsıséges liberalizmus is, amely teret enged a 
különcségeknek és a kétes eszméknek és gyakorlatoknak. 

Ugyanakkor a szekták elıretörése világjelenség is, s ennek jó néhány oka van. 
Érzelmileg elszegényedett világban élünk, ellenhatásként az emberek jobban vágynak a 
misztikum, a különlegesség után, s ezt a vágyat a szekták jobban kielégítik, mint a nagy vallások. 
A kérdésekre egyszerő recepteket kínálnak, nem vállalják a súlyos problémák, hosszú küzdelmet 
igénylı megoldását. Az amúgy is válságban lévı, keresı fiatalokat, a lelki meghiúsultságban 
élıket könnyen emészthetı illúziókkal  igézik meg. A sokszor fásult hagyományos egyházi 
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közösségekkel szemben jobban törekszenek arra, hogy élményt nyújtsanak összejöveteleiken. Jól 
élnek: a parapszichológia eredményeivel, s azokat önmaguk igazolására használják fel. 

 

5. Vagy mégis prózaibb ok? 

Persze egészen prózai ok is lapul a szekták terjedése mögött. A szcientológia, krisnás 
ISKCON, a múnizmus, a jehovizmus és a hangzatos nevő kisebb-nagyobb szekták mögött 
gazdasági érdekeltségek, nagyon is valós konszernek, trösztök rejtıznek, amelyek vallási eszmék 
álarcaiban gazdasági, sıt lehetıség szerint politikai világhatalomra törekednek. Távoli kontinensek 
ezúton is terjesztik saját kultúrájukat. 

 

6. Mit tehet az egyház? 

Az okok között azonban feltétlenül ott van hagyományos közösségeink gyöngesége, 
az erélytelen igehirdetés és a rossz tanúságtétel is. Ez az a pont, ahol a szekták bírálatának 
lelkiismeret-vizsgálatba kell átcsapnia, s ahol keresnünk kell a szektásodási hullám ellenszerét. 

A szekták - mint álközösségek - legfıbb ellenszere valódi keresztény közösségek 
kialakítása. Egyházunkban meg kell erısítenünk a személyes lelkipásztorkodást, a minden egyes 
emberre kiterjedı gondoskodást. Hathatós eszköz a szekták ellen a család-pasztoráció is, a 
családnak mint család-egyháznak elıtérbe állítása. 

Fontos hitéletünk gazdagítása is. A bibliának legalább annyira kezünkben kell 
lennie, mint a szektásokéban. Élményt kell nyújtanunk a liturgikus cselekményekben, s azon 
kívül, az együttünneplésnek akár egészen új módjaival. Sokat tehetünk a karitatív munkával  is. A 
kereszténység nem zárkózhat a templom kapuja mögé. 

Végsı soron nem a merev tagadás a helyes válasz, hanem hitünk erejének 
megmutatása, tanúságtételben és tanítás vonalán egyaránt. 

 

7. Mit tehet a család? 

A fiatal akkor menekül a szekta karjaiba, ha meglazultak családi kapcsolatai. 
Különösen a kollégisták vannak veszélyeztetett helyzetben, akik partra vetett halakként vergıdnek 
a személytelen intézet keretei között. Épp ezért szülık legfıbb feladata a kapcsolattartás. Ha 
gyermekük szektás lesz, az egyértelmő ítélet fölöttük. De még ez sem jelenti azt, hogy meg kellene 
szakítaniuk minden kapcsolatot gyermekükkel. Egy jellemzı példa: Ursula Zöpfel német édesanya 
épp azzal kapta vissza krisnás leányát, hogy írt neki, látogatta, mindent megtett, hogy megmentse 
lelkét. 

Fontos tehát, hogy a szülı ne szakítsa meg a kapcsolatot gyermekével, hanem hagyja 
nyitva elıtte az ajtót a visszatéréshez. 

A megelızés szempontja azt jelenti, hogy a családnak érzelmi hátteret kell nyújtania 
a felnövekvı nemzedék számára. 

 

8. Mit tehet az iskola? 

Az iskolának számolnia kell a lelkiismereti szabadság elvével. Ezért nem helyes a 
diszkrimináció, a kirekesztés, a szektás gyerek kiutálása. Ugyanakkor azt sem teheti meg az iskola, 
hogy szó nélkül elmegy a szekták destruktívjelensége mellett. Ha egy gyerek ilyen szektához 
kötıdik, annak itt is jelzı értéke van: a gyereknek közösség-igénye van és azt nem elégítette ki 
sem a család, sem az iskola. 

Hittanórák, történelem- és magyarórák feladata, hogy a fejekben is helyükre 
kerüljenek a szekták, a gyerekek megismerjék azok igazi arculatát. A legfıbb orvosságot pedig az 
jelentené, ha az iskola nemcsak tanítana, hanem nevelne is. A személy-központú, személyes 
kapcsolatokra épülı iskolai közösség - az egyházi kisközösségekhez hasonlóan és azokkal együtt - 
képes ellensúlyozni a szekták „love-bombing”-ját, szeretet-bombázását, amely egyébként 
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rendszerint csak elsı lépésben nyújt valamilyen szeretetet, második lépésben esetleg már lealáz, és 
kiszolgáltatottá tesz. 

 

9. Vannak eligazítást adó könyvek: 

Giuseppe de Rosa: Vallások, szekták és a kereszténység, 
Tarnay Brúnó:  Katolicizmus és kultuszok, 
Bütösi János: Tévtanítások pergıtüzében. 
 

(Kiadja a Logosz Munkacsoport egyházi jóváhagyással.) 
 
 

 
 
 
 

Kísérem a fiam az iskolába 
 
 

Kísérem a f iam az isko lába.Kísérem a f iam az isko lába.Kísérem a f iam az isko lába.Kísérem a f iam az isko lába.     
Zö ldZö ldZö ldZö ld ----ablakos ,  f ehér  házacska szentablakos ,  f ehér  házacska szentablakos ,  f ehér  házacska szentablakos ,  f ehér  házacska szent     
békével  ül  a hegyo lda lba fent ,békével  ül  a hegyo lda lba fent ,békével  ül  a hegyo lda lba fent ,békével  ül  a hegyo lda lba fent ,     
az az az az ôôôô sz arannyal lengsz arannyal lengsz arannyal lengsz arannyal leng ôôôô  f r iss porába . f r iss porába . f r iss porába . f r iss porába .     
    
De hal l od ezt? Mi lyen v isongó ,  kába,De hal l od ezt? Mi lyen v isongó ,  kába,De hal l od ezt? Mi lyen v isongó ,  kába,De hal l od ezt? Mi lyen v isongó ,  kába,     
vad ind iánvad ind iánvad ind iánvad ind ián ---- zaj  bús hahója reng?zaj  bús hahója reng?zaj  bús hahója reng?zaj  bús hahója reng?     
Mint egy kaszárMint egy kaszárMint egy kaszárMint egy kaszárnya, vagy egy parlament.nya ,  vagy egy parlament.nya ,  vagy egy parlament.nya ,  vagy egy parlament.     
Te is  ide kerül té l ,  mindhiába.Te is  ide kerül té l ,  mindhiába.Te is  ide kerül té l ,  mindhiába.Te is  ide kerül té l ,  mindhiába.     
    
Jaj ,  apró  emberek,  kis  gyi lkosok .Jaj ,  apró  emberek,  kis  gyi lkosok .Jaj ,  apró  emberek,  kis  gyi lkosok .Jaj ,  apró  emberek,  kis  gyi lkosok .     
Egyik se  r osszabb és  egyik se  j obb .Egyik se  r osszabb és  egyik se  j obb .Egyik se  r osszabb és  egyik se  j obb .Egyik se  r osszabb és  egyik se  j obb .     
Bizony mondom, testvére vagy ezeknek.Bizony mondom, testvére vagy ezeknek.Bizony mondom, testvére vagy ezeknek.Bizony mondom, testvére vagy ezeknek.     
    
Még fe jeden botorkál  a kezem,Még fe jeden botorkál  a kezem,Még fe jeden botorkál  a kezem,Még fe jeden botorkál  a kezem,     
de  e lbocsáta lak s úgy érezem,de e lbocsáta lak s úgy érezem,de e lbocsáta lak s úgy érezem,de e lbocsáta lak s úgy érezem,     
hogy a t igr isek ketrecébe vet lhogy a t igr isek ketrecébe vet lhogy a t igr isek ketrecébe vet lhogy a t igr isek ketrecébe vet l ek .ek .ek .ek .     
    

(Kosztolányi Dezsı)    
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„Itt van az ısz, itt van újra…” 

SzÔlÔs csirkeragu 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elkészítés: 

A vajban üvegesre pároljuk az apróra vágott hagymát, megforgatjuk benne a kockára vagy 
csíkokra vágott csirkemellet, és megsózzuk. Beleöntjük a /lehetıleg kimagozott/ szılıt, majd 
fakanállal összenyomkodjuk, hogy a leve kijöjjön. A bort ráöntjük, alacsony fokon puhára 
pároljuk. Mielıtt kész, a maradék szılıt is mellétesszük, egy rottyanás, és kész. 

 

Gyümölcsös kosárka 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 

A sütıporral 
elkevert lisztet a 
vajjal vagy margarinnal elmorzsoljuk. A 
tojássárgáját a cukorral és a sóval habosra 
keverjük, hozzáadjuk a lisztes masszához, és 
annyi tejjel vagy tejföllel gyúrjuk össze, hogy jól 
nyújtható tésztát kapjunk. Fóliába csomagolva 
hideg helyen 1 órán át pihentetjük. Az almát 
megmossuk, meghámozzuk, lereszeljük, és 
összekeverjük a porcukorral, a fahéjjal és a 
citromlével. Rövid idejő állás után levétıl 
kinyomkodjuk, és összekeverjük a szılıszemekkel. A pihentetett tésztát három részre osztjuk. A 
kétharmadát tepsi nagyságúra nyújtjuk, majd kikent, kilisztezett tepsibe helyezzük. A tölteléket a 
tésztára halmozzuk és elegyengetjük. A maradék tésztából ceruza vastagságú rudakat sodrunk, és a 
töltelék tetejét átlós irányban berácsozzuk. A felvert tojással a rácsokat megkenjük, és a tésztát 
elımelegített sütıbe téve közepes hımérsékleten megsütjük. A tepsiben hagyjuk kihőlni.
 (Összeállította: Szőcs Judit) 

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók 4 személyre:  
�  2 db cs i rkemel l  
�  1 fe j  l i lahagyma 
�  1/2 kg szı l ı  

/ leszemezve/  
�  1-1,5 d l  bor  
�  só 
�  bors 
�  vaj  

Hozzávalók:  
A tésztához: 

� 2 tojássárgája, 
� 50 dkg liszt, 
� 25 dkg vaj vagy margarin, 
� 10 dkg cukor, 
� 1 csomag sütıpor, 
� csipetnyi só és 
� szükség szerint tej vagy tejföl. 

A töltelékhez: 
� 1,5 kg alma, 
� 20 dkg szılıszem, 
� 15 dkg porcukor, 
� 1 citrom leve, 
� 1 kávéskanál ırölt fahéj és 
� 5-10 dkg édes morzsa. 

A tészta megkenéséhez: 
� 1 tojás. 

Jó étvágyat!Jó étvágyat!Jó étvágyat!Jó étvágyat!    
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Szeptember 8. SZENT KORBINIÁNUSZ püspökSZENT KORBINIÁNUSZ püspökSZENT KORBINIÁNUSZ püspökSZENT KORBINIÁNUSZ püspök    
 
 

Châtres, Melun mellett ,  680 körül.  +730 (?) szeptember 8. 
 
München-Freising érseksége eredetét  Korbiniánusz tevékenységére 

vezeti  vissza, aki a 8. század elején hozzáfogott,  hogy megszervezze az 
Egyházat Bajorországban. Életérı l  jó l  tudósít  Arbeo, aki 764-tı l  784-ig  
Freising negyedik püspöke volt ,  és Korbiniánusz csontjai t  Freisingbe 
vi tette, hogy ott  ébren tartsa az elsı  püspök emlékét.  Arbeo ezzel 
személyes háláját is lerótta, mert gyermekkorában a szent mentette meg a 
vízbeful ladástól.  

Korbiniánusz Melun vidékérı l  származott.  Frank eredető  apja,  
Waltekis röviddel  f ia születése elı t t  meghalt .  Anyja --  akinek a neve: 
Corbiniana kelta származásra utal --  a saját nevérı l  nevezte el.  

Bizonyára mélyen val lásos nevelésének gyümölcse volt ,  hogy 
Korbiniánusz visszavonult  a vi lágtól,  és remeteként telepedett le egy 
elhagyatott  templom közelében. Szentségérı l  csakhamar csodák 
tanúskodtak. Önmaga iránt i  szigorúsága éppúgy,  mint szelídsége mindazok 
iránt,  akik a segítséget kérték, számos hívı t  vonzott remeteségéhez. 

Miután t izennégy éven át  él t  remeteként, az emberek hozzá 
áramlásával együtt járó növekvı  nyugtalanság arra indította, hogy 
távozzék. Rómába indult ,  hogy az apostolfejedelmek sír jánál imádkozzék,  
és áldást kapjon a pápától.  A pápa püspökké szentelte, és vándor 
hitszónokká tette. 

Korbiniánusz az Alpokon át visszafelé vándorolt  az alemannok 
vidékére és Bajorországba. Theodo bajor herceg megkérte, hogy Trient  
vidékén tevékenykedjék, Korbiniánusz azonban jobban kedvelte a 
magányt.  Még egyszer bejárta Felsı- I tál iát.  Második római tartózkodása 
alkalmával I I .  Gergely, aki 715-ben foglalta el  a pápai trónt,  arra 
utasította,  hogy alapítson kolostort ,  s onnan induljon tevékenykedni a 
vi lágba. Északra v isszautaztában lete lepedett Mais-Meránnál lévı  Kains 
vidékén, amelynek pompás voltát életrajzírója k iemeli .  A Korbiniánusz 
i tál iai  utazásairól  szóló tudósítások nemcsak a poli t ikai és az egyházi 
viszonyokról tarta lmaznak értékes közléseket, hanem, ami szokatlan:  az 
országról és az emberekrı l  is.  

Kalendárium 
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Egy késıbbi hagyomány szer int 724-ben Korbiniánusz követte 
Grimoaldnak, Theodo utódának hívását,  és Freisingbe ment. Ott 
megtelepedett a Szent Istvánnak szentelt  kolostorban, és megkezdte 
missziós tevékenységét. 

Grimoald az egyházi t i la lom el lenére vette nıül testvére özvegyét, 
Pi l i t rudot,  ezért Korbiniánusz meghagyta neki,  hogy vál janak el.  

Amikor Korbiniánusz észrevette, hogy Pi l i t rud az életére tör,  e l  
akarván kerülni  würzburgi Szent Ki l ián sorsát,  visszavonult  Kainsba. 

Grimoald halála után azonban az utóda, Hugibert  visszahívta 
Freisingbe, ahol még néhány termékeny év várt rá. 

Halála után Kainsban temették el.  
Amikor az általa lerakott  alapokon Szent Bonifác megalapította 

Freising püspökségét, ereklyéit  visszavit ték. Freising évente november 
20-án emlékezik meg errı l  az eseményrı l .  

A közép-európai,  s  különösen a bajorországi egyház korai története 
számára felbecsülhetet len forrás Korbiniánusz élete. 
 
 
 

M 
 
 
 

Szeptember 25. RADONESZI SZENT SZERGEJ apátRADONESZI SZENT SZERGEJ apátRADONESZI SZENT SZERGEJ apátRADONESZI SZENT SZERGEJ apát    
 
 

Rosztov mellett ,  1319 elı t t .  +Radonesz, Zagorszk mellett ,  1392. 
szeptember 25. 

 
A 14. század a Nyugat számára a középkori  kultúra megérlelıdését 

jelentette.  A kelet-európai térség számára viszont sötét  korszak volt  ennek 

az évszázadnak a kezdete. A mongol pusztí tások sebei még nem 

gyógyultak be. A városok templomai és kolostorai romokban hevertek. Ám 

az emberek vágyódtak az imádság nyugodt helyei után, a szomorú valóság 

pedig új,  hatalmas ösztönzést adott az elmélkedésre és az aszketikus élet 

utáni törekvésre. Ez kedvezett a remeteélet felvirágzásának és „az orosz 

Théba” kialakulásának. 

„A vi lágból való kivonulás” legszebb emlékmőve a Troica-

Szergi jeva- kolostor,  amelyet Radoneszi Szergej alapított  a 
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Szentháromság t iszteletére. (Ez a szentély ma is nyitva ál l  az istent isztelet  

számára. A Moszkvától mintegy 70 ki lométernyire északra fekvı  hely 

hivatalos neve 1930 óta Zagorszk.) 

Szergej a Moszkvától északra fekvı  rosztovi fejedelemség egy 

nemesi családjából  származott.  A keresztségben a Bertalan nevet kapta. 

Testvérei közül az idısebb Istvánt és a f iatalabb Pétert emlí t i  az életrajza. 

Bertalan gyermekkorában Kal i ta Iván nagyfejedelem a rosztovi  

fejedelemséget Moszkvához csatol ta. Ennek következtében a korábbi 

fejedelmet szolgáló nemességének sokat kel lett  szenvednie. Bertalan 

szülei ezért áttelepültek Moszkva vidékére, Radoneszbe. 

Amikor az idısebbik testvér,  István megözvegyült ,  belépett a közel i  

hotkovói kolostorba. Szergej  már régóta remeteségbe vágyott,  de meg 

kel lett  várnia, hogy szülei is Hotkovóban talá l janak otthonra. Ekkor 

kivonult  a „pusztába”, és vele ment István is. A Hotkovótól mintegy t íz 

ki lométernyire lévı  nagy fenyıerdıben telepedtek meg egy patak part ján. 

Fenyı fából kis kápolnát építettek és két cel lát.  Ez lett a késıbbi 

Szentháromság-kolostor magva. István azonban hamarosan felhagyott a 

remeteséggel  és belépett a moszkvai Epifánia-kolostorba. 

Bertalan egyedül  maradt. Mintegy húszéves korában ment a 

„pusztaságba”. Az Egyházban ugyan mindig elevenen élt  a remeteség 

hagyománya, de az aszketikus életnek ebbe a formájába rendszerint csak 

hosszú belsı  elıkészület és kolostor i  k iképzés után vágtak bele. Bertalan 

magányosságát idınként megtörte egy Mitrofan nevő  idıs szerzetes pap 

látogatása. Egy i lyen látogatás alkalmával beöltöztette az i f jú remetét  

szerzetessé, és a Szergej nevet adta neki.  

Szergej nehéz körülmények között  é l t .  A hosszú tél i hónapokban a 

fagy és a hó, az éhség és a vadál latok veszedelmei keményen próbára 

tették. Gyakran aggodalom és rémület fogta el,  s ehhez járult  még 

kételkedése választott  út ja helyességében. Sok nehézséget okozott  

számára a küzdelemben való tapasztalat lansága is. 

Néhány év alatt  azonban megerısödött és éretté vált  a küzdelemben. 

Akadtak olyan férf iak, akik Isten keresésére indultak,  s ezeket Szergej 

szeretettel  fogadta, de csak vonakodva szánta rá magát, hogy átvegye a 

jövevények lelki  vezetését.  A fatemplomot megnagyobbítot ták, új  
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kunyhókat emeltek a testvéreknek, akiknek a száma mintegy t izenkettıre 

nı t t .  

Szergejt  pappá szentelték, és elöl járóvá nevezték ki .  A hozzá 

csatlakozók kezdettı l  fogva közösen végezték a l i turgikus imádságot, 

egyébként azonban remetetelepülést alkottak. Csak 1354 körül vezette be 

Szergej --  püspöke tanácsára -- a szigorú regulát,  és csak ekkor építettek 

közös ebédlı t  és nagyobb templomot.  

Az apát példát adott a testvéreknek az imádságban, a könyvek 

szeretetében (amelyek közül sokat  lemásoltatott)  és a munkában. Fát 

vágott,  a kertben dolgozott,  kenyeret sütött .  „Nagy szelídséget és valódi  

alázatosságot tanúsított ,  és mindenben Urát,  Jézus Krisztust utánozta,  aki  

azt akarta, hogy kövessék az emberek. . .” .  

Nem hiányzott  belı le az elöl járó atyai  szigorúsága. Nem engedte 

meg, hogy alamizsnát győ j tsenek, bár a szerzeteseknek az elsı  idıkben 

sokat kel lett  éhezniük. Errı l  az életrajzíró Epifániusz sok csodás dolgot 

jegyzett fel .  Gyakran megtörtént,  hogy a testvérek csak az utolsó 

pi l lanatban menekültek meg az éhségtı l  csodás módon. Ugyanez az 

életrajz értesí t  számos más természetfölött i  jelenségrı l  is.  

A radoneszi apát nagy befolyást gyakorolt  a moszkvaiak minden 

rétegére. Az orosz föld sokat próbált  lakossága vágyakozva f igyel t  fel  

Krisztusról  szóló üzenetére. „ Isten nem hagyott el  minket” --  hirdette 

egész lénye. Már puszta létével keresztény örömet és bizalmat öntött  az 

emberekbe. Ismét mertek már lélegzeni,  élni  és remélni.  

1392. szeptember 25-én halt  meg. „Bár a szent sem életében, sem 

halála utánra semmiféle dicsıséget nem kívánt,  mégis megdicsı í tette Isten 

nagy ereje. Eltávozásakor elébe jöttek a menny angyalai,  k inyi tották 

számára a paradicsom kapuját,  és bevezették a vágyott boldogságba, az 

igazak nyugalmába, az angyalok fényességébe. Amit mindig látni  vágyott,  

az osztályrésze lett :  a Szentháromság fényességének azt a tel jességét 

fogadta be, amely megi l let i  a böjtölı t  és az aszkétát.”  (Epifániusz) 

 
 (Összeállította: Kiss Gábor)
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Szent Erzsébet hittanverseny röszkei kiállítása képekben. 
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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     

Fájdalmas olvasó 

 

 

 

 

2. akit érettünk megostoroztak 
 

A keresztúton, a szenvedések tengerében 
különösen is fáj a gúny, a kacaj, a mértéken felüli 
megaláztatás. Kijutott belıle Jézussal együtt 
minden kor szenvedı mártírjainak. 
Látványosságai lettek a röhögı tömegnek, olcsó 
játékszerévé a cirkuszi porondoknak, alkalmi 
eszközei vérszomjas despotáknak. Számba sem vehetı, 
hányféle kínzásmódot talált ki az emberiség a másik eltiprására, 
sárba, mocsokba taszítására. „Krisztus halandó életében hangos 
kiáltással és könnyhullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól.” 
(Zsid 5,7) Hangjában harmóniába jutott István, Lırinc, Polikárp, Cecília, Ágota, illetve Alojzie 
Stepinac, Mindszenty József bíborosok, Kuba, Albánia, Románia és Oroszország börtöneinek 
halálsikolya. 

Hisszük, hogy minden egyes ostorcsapás fel van jegyezve… 
Szent Ambrus himnusza Sík Sándor tolmácsolásában, az egyik a számtalan közül, Szent 

Ágnes vértanú kínjairól énekel: 
 Bálvány-oltárhoz cipelik, 
 Gyújtson fáklyával illatot. 
 „Nem ily fáklyákkal – feleli –  
 Járnak a Krisztus szüzei.” 
 
 Gonosz tőz ez: hitet kiolt, 
 Istentelen láng: fényt rabol. 
 Omló vérrel hadd oltom el! 
 Itt vagyok, ide sújtsatok! 
 
„Gyermekednek, a sebzettnek, aki értem szenvedett meg, osszam meg gyötrelmeit!” 

(Stabat Mater) 
 
Ének: A fényes Istenarcot… (SZVU 61/1) 
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� 
- Mi van a pap sírkövére vésve?  
- ???  
- Vizsgázni mentem. 

 

� 
Egy parasztember egyik vasárnap elmegy a templomba, és 

meglepıdve látja, hogy rajta kívül csak a pap van jelen. A pap megkérdezi 
tıle, hogy megtartsa-e a misét. A férfi erre azt válaszolja:  

- Ha én kimegyek az istállóba a teheneket megetetni, és csak az 
egyik jön oda hozzám, én akkor is adok neki enni.  

A pap erre bólint, és hozzáfog a szertartáshoz. Eltelik egy óra, aztán 
kettı, még mindig tart a mise. Végül a pap befejezi, lejön a szószékrıl, és 
megkérdezi a gazdát:  

- Hogy tetszett a szertartás? 
- Hát, tisztelendı atyám, ha én meg akarom etetni a teheneket, és 

csak egy jön oda hozzám, akkor nem adom neki oda az összes szénát! 
 

� 
Egy ügyvéd kifogja az aranyhalat, amely így szól: 
- Akármit kívánsz, minden ügyvédnek kétszer 

annyi lesz. 
- Akkor jó sok pénzt kérek. 
- Rendben. 
- Másodjára szeretnék egy kocsit. 
- Rendben. 
- Utoljára pedig szeretném felajánlani az egyik 

vesémet jótékony célra. 

 

� 
Béremelés van a gyárban.  Béla a  kezében tar t ja a Béremelés van a gyárban.  Béla a  kezében tar t ja a Béremelés van a gyárban.  Béla a  kezében tar t ja a Béremelés van a gyárban.  Béla a  kezében tar t ja a 

béremelését,  majd ránéz a fbéremelését,  majd ránéz a fbéremelését,  majd ránéz a fbéremelését,  majd ránéz a f ôôôô nökére és anökére és anökére és anökére és a zt  mondja: z t  mondja: z t  mondja: z t  mondja:     
----  De f De f De f De f ôôôô nök!  Nekem et tnök!  Nekem et tnök!  Nekem et tnök!  Nekem et tı l  az  összegtl  az összegtl  az összegtl  az összegt ôôôô l el roml ik a látásom. l  el roml ik a látásom. l  el roml ik a látásom. l  el roml ik a látásom.     
----  Na,  mondja már meg, miér t !?   Na,  mondja már meg, miér t !?   Na,  mondja már meg, miér t !?   Na,  mondja már meg, miér t !?      
----  Mert  ennyi  emeléssel  k isz Mert  ennyi  emeléssel  k isz Mert  ennyi  emeléssel  k isz Mert  ennyi  emeléssel  k isz úúúú r ja a szemem.r ja a szemem.r ja a szemem.r ja a szemem.     

 

� 
Egy vastag szemüveget viselı  idıs néni megszólí t  egy 
kisgyereket az utcán:  
- Kisf iam, átvezetnél engem az utca másik oldalára?  
- Szívesen. Ott tetszik lakni?  
- Nem, ott  parkol az autóm. 

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 megfejtést sajnos senki nem küldött be! 

 

Az augusztusi rejtvényünk megfejtése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Agape Nyílj meg! (Jézus e szóval 
 nyitotta meg egy süketnéma fülét) 

2. Hakeldama  Dicsıség 
3. Golgota Örömhír 
4. Effata Kislány, kelj fel! (Jairus lányát 

 e szavakkal támasztotta fel Jézus) 
5. Talita kum  Vérmezı( Az árulás pénzén 

 vásárolt terület)  
6. Gloria  Úgy legyen 
7. Amen  Szeretetlakoma  
8. Evangélium  Koponyák helye  

 

CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

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

Lektorálta: Liszkai Tamás 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 ! ! !    
 

 

Idegen szavak. Kösd össze a megfelelı 
párokat! 

Nílus …4,…8,… 

Vörös-tenger …5,… 

Jordán …3,…6,… 

Genezáreti-tó …1,…7,…9,…. 

Hóreb sziklájából fakadó forrás …2,…. 

Az alábbiakban gyakran hallott idegen szavakat olvashattok. Mi a jelentésük? 


