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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

Ima a szenvedı Jézushoz 
 

Édes, szenvedı Jézusom, veled akarok szenvedni. Nem 
csak bőnös szívem szentelt igénye kényszerít a penitencia 
útjára, hanem a te irántad érzett szeretet is. Nem, nem 
maradhatok el tıled. A te nyomdokaidban akarok járni, 
szívemben ég a te szeretı, fájdalmas arcod. Szelíden 
hallgattál, mikor erıd fogytán összeroskadtál, hallgattál 
minden szaggató korbács és sebzı szegverés alatt, de a 
nagycsütörtök éjjelén feljajdultál, zokogtál. Véres könnyeid a 
Getszemáni füvein lassan kúsztak a föld felé. Lelked 
felnyögött a világ bőneinek irtóztató terhe alatt, de nem 
ingadoztál, kitártad karjaidat. „Atyám ne az én akaratom 
legyen, hanem a tiéd.” 

Imádlak Téged, édes Isteni Megváltóm, Te megrendítı, 
vigasztaló kinyilatkoztatása a szeretetnek. Én már értelek 
Téged, és könnybe lábadt szemmel nézek föl rád. Hála, hála 
Neked… 

 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján 

Március 25. 
 

Könyörögjünk. Úristen, Te azt akartad, hogy szent Fiad az 
angyal üzenetére a Boldogságos Szőz Mária méhében testet 
öltsön; add meg alázatos könyörgésünkre, hogy akik Máriát 
valóban Isten szülıjének hisszük, az ı közbenjárása által 
nálad segítséget találjunk. Ugyanazon Urunk, Jézus Krisztus 
által. 

Ámen  
 

I. évf. 4. szám   2004. Március 
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1. Hétfı  + Varga Miklós, + Kispéter Rozália Szt. Lea 
2. Kedd  + Bozóki Mihály, + Barta Piroska Szt. Ágnes 
3. Szerda   Szt. Frigyes 
4. Csütörtök   Szt. Kázmér 
5. Péntek  A társulatért Szt. Adorján 
6. Szombat  + Németh Nándorné Szögi Erzsébet Szt. Koletta 
7. Vasárnap 9h: Hívekért 

este: + Szekeres Ferenc, + Szeredi Rozália 
Nagyböjt 2. 
vasárnapja 

8. Hétfı   Istenes Szt. János 
9. Kedd   Szt. Franciska 
10. Szerda   Szt. Emil 
11. Csütörtök   Szt. Konstantin 
12. Péntek  A Szegedi nagyárvíz 125. évfordulója Szt. Gergely 
13. Szombat   Szt. Patrícia 
14 Vasárnap 9h: + Fülöp József 10. évforduló 

este: + Császár Vince, + Tóth Matild 
Nagyböjt 3. 
vasárnapja 

15. Hétfı  Hazánkért Szt. Kelemen 
16. Kedd   Szt. Herbert 
17. Szerda   Szt. Patrik 
18. Csütörtök  + Barát Sándor Szt. Sándor 
19. Péntek 9h: + Lovászi Imre és + szülıkért 

este: + Széll József + Fodor Piroska 
Szt. József 

20. Szombat  + Szécsi József, + Dr. Vass József Csáki Boldog Mór 
21. Vasárnap 9h: + Vıneki Imre és családja 

este: + Sövényházi József névnapjára 
Nagyböjt 4. 
vasárnapja 

22. Hétfı   Szt. Beáta 
23. Kedd   Szt. Ottó 
24. Szerda  + Papp Gábor névnapjára Szt. Gábor 
25. Csütörtök  + Ábrahám Mihály, + Reznák Julianna és a 

család meghalt tagjaiért 
Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 

26. Péntek  + Vér István 2. évforduló Szt. Emánuel 
27. Szombat   Szt. Lídia 
28. Vasárnap 9h: + Papp József 2.évf. + Papp Tibor 1.évf. 

este:  
Nagyböjt 5. 
vasárnapja 

29. Hétfı   Szt. Bertold 
30. Kedd    
31. Szerda   Szt. Benjámin 
 
 

Miseszándékok 
Március (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 

Szentek és 
ünnepek 
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Nagyböjti elmélkedés 

 

Teljes bíbordíszben, koronával fején, jogarral kezében, kísérettel lép fel s 

vonul el a keresztúton a penitencia királya. Aki ezt megérti, sírni kezd; aki 

elindul nyomában, nem gyızi tisztára mosni lelkét. 

Jézus alázatba és szenvedésbe öltözve eleget tesz bőneinkért; mélyebben 

fölfogva: bőneimért. Akit a penitencia kegyelme megérint, annak szemei elıtt a 

passió izgalmas jeleneteinek alakjai szétfoszlanak, a zaj elcsitul, Jeruzsálem 

környéke puszta lesz, a 

két lator keresztje 

eltőnik, s a lélek magára 

marad Jézusával. 

Keresztje elıtt térdelek, 

vérének csepegését 

hallom, minden kínja 

lelkemre borul; 

megnyitja ajkait s kérdi: 

Ember, mit tettél? S 

öntudatom feleli, az egész világnak kiáltja: Vétkeztem! Bőneimet senkivel meg 

nem oszthatom, értük mások könnyeit föl nem ajánlom; hisz úgy állok itt, mintha 

az egész világban én magam volnék, mintha nem volna anyám, atyám, barátom! 

Valóban, ezek most számba sem kerülnek; nekem, nekem magamnak kell 

penitenciát tartanom! 

De a penitencia érzése tüzesebb, mélyebb: ezt az az öntudat, hogy 

vétkeztem, nem jellemzi eléggé. Jézus, miután kérdıre vont, magára veszi 

bőneimet; megrémülve kérdezem: Mit akarsz Uram? Hová mész? „Megyek a 

keresztre.” Én voltam a bőnös, de a penitenciát az Úr Jézus tartotta meg 

helyettem s meghalt értem. Értem halt meg; ne mondd, hogy sokakért! Minden 

virág a földön azt mondja: a nap értem van az égen; belıle, általa élek. Így az Úr 
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Jézus értem szenved; értem gyullad ki a lelke vérvörösen. S azt mondják a 

szentek: értem, értem halt meg; ezt mondja Szent Szőz a maga módja szerint; ezt 

mondom én is; értem, értem szenved; úgy szeret, hogy értem halt meg. Ah, 

Istenem, van-e melegebb, feneketlenebb mélység, mint ez az igazság: értem halt 

meg az Úr! 

Erıszakos, szenvedélyes bánattá válik szeretetem, ha hozzágondolom, hogy 

hol volnék nélküle. Bőnben születtem; ha jogról van szó, nincs a kegyelemre 

nagyobb jogom, mint a kannibál négereknek! Örvénybıl, poklokból emel ki 

minket Jézus megváltó szeretete. Ha az Úr 

nem könyörül rajtunk – lettünk volna, mint 

Szodoma, és hasonlók volnánk Gomorrához. 

Azért karoljuk át a keresztet, bőnösök és 

szentek. Nem, nem szentek; itt nincsenek 

szentek; a kereszt alatt a ragyogó szentek is 

mind, mind elkárhozandó lelkek. Az İ 

kegyelmébıl lettek szentek, lettek bőnbánó, 

lettek szeretı lelkek! A kereszt alatt 

megszállja ıket is méltatlanságuk érzete, nem 

találják helyüket. Zsákba öltöznek Jolánta, 

Margit, Kinga, Erzsébet: penitenciát tartanak 

és sírnak! Mindnyájan lelkek vagyunk, akikhez lehajolt a keresztrefeszítettnek 

kegyelme s fölemelt minket. 

(Prohászka Ottokár) 

 

Könyörögjünk.  – Úristen! Ki Anyaszentegyházadat a negyvennapi böjt 

évenkénti gyakorlásával tisztogatod, add népednek, hogy amit tıled 

önmegtartóztatása által megnyerni igyekszik, azt jótetteivel végrehajthassa. A mi 

Urunk Jézus Krisztus által. 

Ámen 
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A szemed 
 

Két tó az arcodban. Vagy tengerszem? Vagy csillagok? Lehet, hogy eleven 

drágakövek.  

Inkább két ablak, melyen át kinézel ismert – ismeretlen mélységeidbıl. Két tükör, 

melyben meglát az, aki nemcsak néz, de látni is képes.  

Valaki állítja, hogy látni maga az élet. 

Életed a szemedben. Az egyetlen élet, melyet csak te élhetsz meg, a szemedben gyullad 

fel és csap ki kék vagy fekete tőzzel.  

A szemed. Lát. El tudnád sorolni csak a színeket, melyeket pillanatonként összeszed? 

Nézz szét. A zöldnek ezernyi árnyalata. Fehér és fehér között mekkora különbség! És mennyi 

forma! Kör, négyzet, egyenes, görbe. A testek játéka elıtted állandóan a térben. 

Látod az emberi arcokat. Az arcok mosolyát, sírását, az ajkak rándulását zokogásban, 

kacagásban. Látod az arcok történetét és olvasod vallomásukat. 

Szemeddel nézel a másik szemébe. Szemek összevillanása. Egymásba merülı 

tengerek! És az egyik a tiéd! 

A szemed mélyebb, mint egy tó. Rejtélyesebb, mint egy tengerszem. Fénylıbb a 

csillagoknál és értéke több a színes drágakınél. 

Végtelenre nyíló ablak. 

Szeresd. Tartsd nyitva. 

Az öröm percenként belép rajta. 

 

A füled 
 

Csoda a hang, csoda a zene, csoda az ének, csoda a dal. Füled hallja mind. Füled fogja 

fel a muzsikát és a zörejt. A csönd és a kiáltás szívedbe a füleden jut át. Füled hallja szót, mit a 

másik mond. A fül a lélek nyitott kapuja, mely szüntelen a szavakat várja. 

A világ hang és csönd. A világ hanggazdagsága a füleden ás a tied. A csend, bensıd 

kincse, füled által lesz. Minden szót, minden beszédet füled hall meg.  

Vigyázz a füleidre. Győjts kincseket vele. Hallgasd a madárdalt, a hívó szót, a nevetést, 

a zokogást, az áldást és szerelmes hívást. Hallgasd a mennydörgést, halk neszét az osonó 

állatnak. A lepke szárnylebbenését. Figyeld a jó szót, a beszédet. Háló legyen a füled, mely a 

szóözönbıl kimeríti a beszédet, mely mond valamit. 

Hang és csönd a világ. Mennyi hang és mennyi csönd a tiéd, csak hallásod legyen rá! 

Minden hang, minden csend a szívedben öröm. 

Tudom, van sikoltás, van hörgés, van jaj, mely kínból születik és van bombák 

robbanása, van rengés, amikor a föld megreped s ordít a vulkán, mikor kitör. Tudom. De a 

mindennapokban mégis több a hang, melybıl a létezés és az élet öröme zenél. 

 

 (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: 

 
- Édesanyám, igaz az, hogy porból lettünk, s porrá leszünk?! 
- Igaz, Petikém. 
- Tehát a négerek szénporból lettek? 

☺ 
A vaknak álcázott koldus így szól adakozójához: 

- Bocsánat, asszonyom, ez a pénz már érvénytelen! 
- Fogja csak, jóember, és hallgasson. Ez csodatévı pénz! Hiszen egy pillanat alatt 

visszaadta a maga látását is. 

A rejtvény megfejtését március 28-ig várjuk a sekrestyében. Az eddigi megfejtéseket köszönjük! 

Rejtvény! 


