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HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

V. évf.5. szám (55)  2008. Április 

 
Szent Teréz imája 

 
 

Hozzon a mai nap belsı békét a számodra. 

Bízz Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott 

vagy, ahol lenned kell. 

Ne felejtsd el a végtelen lehetıségeket, 

amelyek a hitbıl erednek. 

Használd az adottságokat, amelyeket kaptál és 

add tovább a szeretetet, mely megadatott 

számodra. 

Légy elégedett abban a tudatban, hogy Isten 

gyermeke vagy. 

Legyen ez a tudat teljesen a tiéd és adja meg 

lelkednek a dal, a tánc, a hála, a szeretet 

szabadságát. 

Ez mindannyiunké. 

 

Ámen. 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Kedd  Szent Hugó 
2. Szerda  Paolai Szent Ferenc 
3. Csütörtök  Szent Richárd 
4. Péntek  Szevillai Szent Izidor 
5. Szombat Dani Antal, Dani Józsefné Szabó 

Piroska,  
Kónya Menyhértné Ács-Sánta Anna 

Szent Vince 

6. Vasárnap 9h: Bályi Dániel, Jakab Barnabás,  
Jakab Ferenc 
este: 

Húsvét 3. vasárnapja 
Szent Vilmos 

7. Hétfı  De la Salle Szent János 
8. Kedd  Szent Dénes 
9. Szerda  Szent Valér 
10. Csütörtök  Szent Ezekiel 
11. Péntek  Szent Szaniszló 
12. Szombat  Szent I.Gyula 
13. Vasárnap 9h: Papp József és Papp Tibor 

este: 
Húsvét 4. vasárnapja 

Szent Hermina 
14. Hétfı  Szent Tibor 
15. Kedd   

Szent Anasztázia 
16. Szerda Vıneki Mihály, Molnár Mária és a 

család elhunyt tagjai 
Szent Bernadett 

17. Csütörtök  Szent Izidor 
18. Péntek  Szent Apollónius vértanú  
19. Szombat Dani Antal, Dani Józsefné Szabó 

Piroska, 
Kónya Menyhértné Ács-Sánta Anna és a 
család élı tagjai 

Szent Emma 

20. Vasárnap 9h: Kisistók Árpádné Csonka Klára 
este: Szalma Istvánné Szalma 
Erzsébet 

Húsvét 5. vasárnapja 

21. Hétfı  Szent Anzelm 
22. Kedd  Szent Noémi 
23. Szerda  Szent Adalbert 
24. Csütörtök  Szent György 
25. Péntek  Szent Márk evangélista 
26. Szombat  Szent Ervin 
27. Vasárnap 9h: Szécsi Mátyás és Dumai Rozália 

este: Hálaadó szentmise házassági 
évfordulóra (Ördög Szilveszter - 
Lovászi Piroska) 

Húsvét 5. vasárnapja 
Szent Marianna 

28. Hétfı  Chanel Szent Péter 
29. Kedd  Sziénai Szent Katalin 
30. Szerda  Szent V. Piusz pápa 

Miseszándékok 
Április (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 
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A TRAKTOR 
 

A haladás tagadhatatlan jele és eszköze a gép, amely 
megsokszorozza munka lehetıségeit és az ember érdekét, javát 
szolgálja. Keserő tapasztalatok tanítottak azonban meg bennünket 
arra, hogy nagyon sokszor szinte kimeríthetetlen lehetıségeivel és 
iramával szolgájává alacsonyítja az embert; nem segítıtársa lesz, 
hanem kíméletet nem ismerı kényura. Azért kell küzdenünk, hogy 
helyre állítsuk az eredeti, az egyedül helyes érték-rendet. 
Miközben a gép segítségével növekednek az emberi munka 

eredményei és lehetıségei, fejleszteni, gazdagítani kell az emberi lelket is, hogy mindig ura 
maradjon a gépnek; hogy azt is, munkáját is belefoglalhassa az élet fölajánlásába. 

 
„Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa 

Istennek, az Atyának.” (Kol 3,17) 
Nem szeretem a traktorokat, Uram, nem én! 
Kint a mezın épp most láttam egyet. 
Fellázított. 
A traktor gıgös. 
Egész erejével tipor az emberre. 
Rá sem tekint, csak megy elıre. 
De a földön mászva, csúszva megy, Uram s ennek örülök! 
Csúf a traktor. 
Súlyos vázán meg-megrakodva, kínosan halad elıre. 
Orra ostobán mered az égnek. Liheg, köhög szabályos ritmusra, gépesített, tüdıbajos 

köhögéssel. 
És mégis erısebb mint az ember! 
Zavartalanul, szabályosan húzza a terhét, melyet ezer férfikéz sem bírna megmozdítani. 
Fölemeli rakományát, melyet ezer férfikar sem bírna fölemelni. 
Csúf a traktor nagyon, de erıs és szükségem van rá. 
Ám neki is szüksége van rám! 
Szüksége van az emberre, hogy létezhessen, mert ı alkotta. 
Szüksége van az emberre, hogy létezhessen, mert ı indítja be. 
Szüksége van az emberre, hogy járni tudjon, mert ı ül a kormánykerék mögött. 
Szüksége van az emberre, aki felajánlja, mert a traktornak nincs lelke, Uram és az ember 

kölcsönzi neki a sajátját… 
 
Ma este, Uram, felajánlom néked ország és világ minden traktorának a mővét. 
Felajánlom neked az összes gépek erıfeszítését, mert hiszen nincs lelkük, hogy 

felajánlhassák szegény önmagukat. 
Kérlek Uram, tedd, hogy szabad lélekkel állva, az ember legyen az úr felettük mindig, hogy 

mindörökké dicsérjenek téged, hogy idıkrıl-idıkre zengjék a neved a munkájuk által… 
Hogy így vegyenek részt az ünnepi misében, melyet e világon minden áldott nap énekel az 

emberek munkája és énekelni fog az idık végéig!… 
 

(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl) 
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Tabu cafe hirek 
 

Minden középiskolás és huszonéves fiatalt, akik egy tea, 

cappuccino vagy forró csoki mellett szívesen beszélgetnének 

kultúránk és életünk tabuiról, szeretettel várunk péntek szeretettel várunk péntek szeretettel várunk péntek szeretettel várunk péntek 

esténként 19 órától a plébániaudvaron (Felszabadulás u. 89.) esténként 19 órától a plébániaudvaron (Felszabadulás u. 89.) esténként 19 órától a plébániaudvaron (Felszabadulás u. 89.) esténként 19 órától a plébániaudvaron (Felszabadulás u. 89.) 

található található található található Tabu Cafe -ba.ba.ba.ba.    
 

Egyházközségi hírek: 

 

Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a következı 
telefonszámokon lehet elérni: 

06-30-289-5397, 273-260. 

Miserend: kedd-szombat: 18.00 
 vasárnap: 9.00 és 18.00 

 

A plébánia ügyfélfogadási rendje: 
Keddtıl — péntekig:  900 – 1200 –ig. 

 

A röszkei plébániahivatalt ezentúl mobiltelefonon is 
hívható: 06-30-359-1050. 

Akik a nyári olaszországi „Páduai Szent Antal” zarándokútra szeretnének 
jelentkezni, kérjük, jelezzék ezt legkésıbb április 14-ig a plébániahivatalban! 

 
A házszentelések Húsvét után is folytatódnak a Felszabadulás utca 

páros oldalán és a Tisza sor házaiban. Akikhez valami oknál fogva nem sikerült 
eljutni, de kérik a házszentelést, jelezzék ezt számunkra a plébániahivatalban 
személyesen, vagy a plébánia mobiltelefonszámán (30/359-1050) hívás vagy 
sms útján, illetıleg a roszkeplebania@citromail.hu e-mail-címen. 

 
A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ KÖZLEMÉNYE: 
 
Az idei esztendıben is rendelkezhetünk adónk 1%-áról valamelyik egyház 

javára, másik 1%-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel. Akik maguk 
nyújtják be személyi jövedelemadó bevallásukat, csatolják a rendelkezı 
nyilatkozatokat tartalmazó borítékot a bevalláshoz. Fontos! Nevükkel, 
lakcímükkel és adóazonosító jelükkel ellátott, lezárt - annak ragasztott 
felületére átnyúlóan saját kezőleg aláírt - postai szabvány mérető borítékot 
csatoljanak. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 
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lgondolkodtató!!!    
 
 
 

Néhány napja az élet útján sétáltam, amikor megláttam egy feliratot, melyen ez 
állt:  

“A Mennyország boltja”. Amikor odamentem, az ajtó kinyílt...és mire felocsúdtam, 
már be is léptem. 

 
ANGYALOK csoportjait láttam mindenütt! Egyikük adott nekem egy kosarat és 

azt mondta:  
– ”Fiam, végy meg mindent, amit csak akarsz, a boltban van minden, amire egy 

kereszténynek szüksége lehet... és amit nem tudsz elvinni ma, visszajöhetsz holnap és 
gond nélkül elviheted”. Az elsı, amit megragadtam, a TÜRELEM volt és azután a 
SZERETET, mivel ugyanazon a polcon voltak. Kicsit odébb volt a MEGÉRTÉS hát azt is 
vettem; Bárhol szükségem lehet majd rá...  

Ezen kívül vettem két doboz BÖLCSESSÉGET, és két csomag HITET. Nem tudtam 
otthagyni a SZENT LELKET sem, mivel ott volt mindenütt...  

Egy kicsit megálltam, hogy ERİT és BÁTORSÁGOT vegyek, mivel sokat 
segítenének nekem az élet útján. Amikor már majdnem tele volt a kosaram, rájöttem, 
hogy hiányzik még egy kis KEGYELEM és ÁLDÁS, ... és, hogy nem szabad 
megfeledkeznem az ÜDVÖZÜLÉSRİL. Ezt INGYEN kínálták!!! Így hát jó nagy adagot 
vettem mindegyikbıl:  

Eleget ahhoz, hogy üdvözüljek, s hogy megváltsalak Téged is! A pénztáros felé 
ballagtam, hogy kifizessem a számlát, már mindenem megvolt ahhoz, hogy a MESTER 
akaratát teljesíthessem. Amint a pénztárhoz közeledtem, megláttam az IMÁT és 
beletettem azt is a már teli kosaramba. 

Tudtam, amint kimegyek, használni fogom...  
A BÉKE és a BOLDOGSÁG kicsi polcokon hevertek, kihasználtam az alkalmat, 

hogy azokból is vegyek;  
az ÖRÖM a plafonról lógott alá, vettem egy csomagot abból is.  
Odaértem a pénztároshoz és megkérdeztem tıle:  
– Mennyivel tartozom? 
İ mosolyogva válaszolt: 
–“Vidd csak a kosarad, amerre az utad visz...” Elmosolyodtam, és újra 

megkérdeztem: 
– “De valóban, mennyivel tartozom?" 
İ újra elmosolyodott és azt mondta: 
– ”Fiam, ne aggódj!  
Jézus már kifizette a számlát sok-sok idıvel ezelıtt". „Minden, amit imádságban és 

hittel kérsz, megkapod". (Máté,21:22) 
 

E 
„A mennyország boltja” 

Börcsök Eszter rovata 
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KÉRDEZZ-FELELEK 

A SZEKTÁKRÓL 
 

A Sátánizmus 

Avagy: a Sátán Egyháza 

1. Mit nevezünk szektának? 

A szekta szó a latin ’sequor’, követni szóból származik, a többségi felfogással 

szembeforduló vallási irányzat követıit jelöli. 

A Keresztény Egység Titkársága 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”. 

A sátánizmus a sátán (az ördög) imádata, a „feje tetejére állított”, „megfordított hit” . Jól 

jelzik ezt jelképei is: a fordított kereszt-háromszög stb. legfıbb törekvése a keresztény hit és 

világnézet megsemmisítése, így a hit szempontjából a legveszélyesebb szekta. 

Érvényes rá a szektáknak az a vonása is, hogy a vezetıknek igen nagy szerepe van a 

csoportokban, s hogy zárt, elkülönülı, elhatárolja magát minden más csoporttól. Nemcsak a 

vallásos közösségekre nézve jelent veszélyt, hanem a civil társadalomra is. 

2. Hogyan keletkezett a szekta? 

Gyökerei a gnószticizmusba nyúlnak vissza, amely élesen szembeállította a testet és a 

lelket. Voltak ördögimádók a középkorban is. Fekete mise, szentséggyalázás a 

szabadkımőveseknél is elıfordult. 

A modern sátánizmust Aleister Crowley alapította (+1947). Önmagát Antikrisztusnak 

tartotta s a „666-os fenevaddal” azonosította. A Gnosis és a Lucifer c. folyóirat alapítója. 

Létrehozta az Ordo Templi Orientis (OTO) mágikus rend angliai csoportjait, majd Szicíliában a 

„Sátán kolostorát”, ahol társaival nagy orgiákat csapott. Jelszava az antropozófusok és anarchisták 

szállóigéjévé vált: „Tégy, amit akarsz!” 

A Sátán Egyházát Anton Szandor La Vey alapította meg 1966-ban. Szerinte az 

ördögkultusz nem más, mint „a test és az anyag vallása”. „Egyházának” célja az  emberi test és az 

érzéki vágyak felszabadítása és felmagasztalása. Mágia, okkultizmus, ezoterikus tanok, spiritizmus 

és a New Age több motívuma kapcsolódik a sátánizmushoz. 
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Bisztyó József, aki katolikus püspöke megbízásából kutatta Kanadában a sátánizmust, 

három csoportot ismer: 

1. A szimpatizánsok, akik filmek - mint az Ómen, az Ördögőzı, horrorfilmek - nyomán 

sátáni jelképeket használnak, viselnek ruháikon, a kemény rock megfelelı irányzata iránt 

rajonganak, de tovább nem mennek. 

2. A Sátán Egyháza tagjai afféle fordított teológiát vallanak: istenük Lucifer, a Sátán, aki 

az öröm és az élet végtelen forrása számukra. Úgy tartják, a Sátán erısebb Istennél, a világ végéig 

legyızi. Emberáldozatot nem követelnek. A szexuális szabadosság szószólói. 

3. A legbelsı kör akár emberáldozatig is elmegy. Sok üzletember, bankár, értelmiségi 

tartozik közéjük. Senki sem léphet ki közülük. 

3. Mit tartanak Jézusról? 

A sátánisták Jézust az emberi gyöngeség megjelenítıjének tartják, Krisztus keresztje a 

gyengeség, szenvedés, halál szimbóluma számukra, ezért fordítják a föld felé. Elfogadják Isten 

létét, de valamiféle negatív, lehúzó erınek tartják, aki ellen - és az általa képviselt értékekkel 

szemben - minden erejükkel küzdeni akarnak, mert csak így valósíthatják meg önmagukat. 

4. Hogyan fogadják a Szentírást? 

A Szentírás beszél a sátánról, és ezt a szekta önmaga igazolására használja fel, de azt már 

nem veszik figyelembe, hogy ugyanez a Szentírás a sátán végleges vereségét helyezi kilátásba és 

Istent tekinti legvégsı hatalomnak, tehát a szekta abszolút jogtalanul hivatkozik a bibliára. 

Épp a Szentírás alapján tehetjük „helyére” ezt a szektát. 

A Szentírás szerint vannak ördögök, van Sátán (vagyis az „Ellenség”). Nem egyszerően 

megszemélyesítés, hanem valóságos személy. A bukott angyalok közé tartozik (2Pét 2,7), az 

ördögök fejedelme (Mt 12,24), Jézus szerint a hazugság atyja (Jn 8,44). További nevei a 

Szentírásban: kísértı, a halál ura, evilág fejedelme, sıt istene (2Kor 4,3-4), tőzvörös sárkány (Jel. 

12,3), Isten ellensége és a mi vádlónk(Jel 12,10), a tengeri és a szárazföldi vadállat (Jel 13). A 

Szentírás e képei szerint lehet bizonyos hatalma az emberek fölött. Jel 13,8-ban szerepel a 666-os 

szám (a „vadállat száma”), ami akkor a római birodalomra utalt, de jelentheti mindazokat, akik 

emberellenes uralomra törnek. Jel. 2,19 szerint a Sátán mint antikrisztus, még Krisztus képét is 

használhatja megtévesztésre. 

5. Mennyiben keresztények? 

Semmiképp sem. A szekta a lehetı legélesebb ellentétben áll mindazzal, amit 

kereszténységnek és egyáltalán vallásnak tekinthetünk. 
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6. Mit mondanak a Katolikus Egyházról? 

Az általuk képviselt „eszmény” legfıbb tagadójának tekintik, „szertartásaik” fıképp 

éppen a katolikus istentisztelet megcsúfolását tőzik ki célul (vö. fekete mise). 

7. Miben áll az emberek üdvössége? 

A sátánizmus elsısorban az ember evilági kiteljesedését hirdeti. Beszél a „világ végérıl”, 

de ennek tartalmát is megfordítja: nem Krisztus, hanem a sátán gyızelmét hirdeti. 

Az evangélium épp azzal örömhír, hogy az ember halál utáni kiteljesedését hirdeti, 

amelyet csakis Isten adhat meg. A Szentírás beszél kárhozatról is, amely „az ördögnek és 

angyalainak” készült. A Jelenések könyve szerint a sátán végérvényes vereséget szenved. Ebben a 

távlatban válik érthetıvé a Miatyánk kérése: „Szabadíts meg a gonosztól”, tehát a sátán 

befolyásától. 

8. Miért nem fogadhatjuk el tanításukat? 

A sátánizmus semmiféle humán, emberi eszmény alapján nem igazolható. Még 

„játékból” sem lehet a rombolás elvére felépíteni emberi életet. Az önzı örömkeresés pedig elıbb-

utóbb megcsömörléshez, életuntsághoz vezet, sıt halálthozó is lehet (vö. AIDS). 

Különösen világossá válik a sátánizmus téves volta, ha egybevetjük a kereszténység 

tanításával: 

1. A kereszténység kétezer éves üdvösség-történetére, Isten szavára épül. A sátánizmus 

lelkileg félrebillent emberek agyában született meg. 

2. A sátánisták sokszor azzal érvelnek, a biblia is beszél a Sátánról, a 666-ról stb. Igen 

ám, de a Szentírás nem hagy kétséget afelıl, hogy a Sátán vereséget szenved. 

3. A Sátán nem Isten, csak teremtmény. Létrendileg nincsenek azonos szinten. 

4. Jó és rossz harcában szerepet kapott a Sátán. Krisztus is igen komolyan vette a 

Sátánt, nyilvános mőködésének jó része azzal telt, hogy kiőzte az ördögöket a megszállottakból. 

De sohasem maradt alul velük szemben. 

5. Mai, hatalomra törı világunkban érthetıen újra erıteljesebb a Sátán tevékenysége. De 

a Jel 20, 7-10 világosan szól a Sátán végsı vereségérıl és megbüntetésérıl. Bíznunk kell abban, 

hogy Krisztus gyökerében már legyızte a világot (Jn 16,33). 

6. A test nem rossz, „Isten minden teremtménye jó” (1Tim. 4,4), de az öncéllá tett 

testiség elfordíthat Istentıl. 
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7. Krisztus életében nem a kereszté, hanem a feltámadásé a végsı szó. Az evangélium 

nem a halál, hanem a teljes élet örömhíre. Krisztus „az új élethez vezetı utat nyitotta meg” (Zsid 

10,20). 

9. Mivel keltenek ellenszenvet? 

A sátánizmus „kultuszához” tartozik az ún. boszorkány-szombat. Ez nem más, mint a 

római katolikus szentmise kicsúfolása: megszentségtelenítik az istentisztelethez használatos 

tárgyakat. A résztvevık embervért is isznak. Kigúnyolják a szentmisét, s ha birtokukba kerül, 

meggyalázzák az Oltáriszentséget. Emberáldozat sem ritka (vö. fekete mágia). 

A kultuszhoz hozzá tartozik a boszorkány-avatás is. Ez úgy történik, hogy a 

boszorkányságra kiszemelt nıt meztelenül oltárra helyezik - mivel úgy vélik, a napisten ereje így 

sugárzik ki rá akadálytalanul és teste felszabadul a korlátlan gyönyörkeresésre - és szerelmi orgia 

áldozata lesz. 

A nemi szabadosság a sátánisták mindennapi életéhez tartozik, de gyakori köreikben a 

fekete mágia (a gyilkosság) is. 

10. Hányan vannak? 

Magyarországon számuk ismeretlen, a világon mintegy százezren vannak. 

11. Hogyan térítenek? 

Iskolák, középületek falain gyakran láthatók sátánista jelmondatok, pl.: No creation-

destruction! (Nem teremtés, hanem rombolás!) Lefelé fordított keresztet, feje tetejére állított 

háromszöget (a Szentháromság elvetésének kifejezésére), fordított M-betőt (Szőz Mária nevének 

kezdıbetőjébıl) vésnek falra, aszfaltra, templomok elé a földre, hogy világba kiáltsák: „lejárt” a 

kereszténység ideje, tagadják a kereszténység értékrendjét. 

Legfıbb „misszionáriusaik” a sátánista zene mővelıi, mert a zenével együtt 

észrevétlenül csepegtetik a fiatalok lelkébe a rombolás és a tagadás szellemét. Conrado Balducci 

Sátánizmus és rockzene c. könyve meglepı összefüggéseket tár fel a kemény rock és a sátánizmus 

között. Természetesen, nincs arról szó, hogy a modern zene mindenestıl „ördögi” lenne, de 

vigyáznunk kell, nem közvetít-e destruktív, romboló tartalmat. 

 

(Kiadja a Logosz Munkacsoport egyházi jóváhagyással.) 

(Összeállította: Ábrahám Judit) 
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„Húsvéti receptek I.” 
 

Málnás-joghurtos piskótatekercs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
A pudingot simára keverjük a cukorral és egy deciliter vízzel, hozzáadjuk a joghurtot, 

elkeverjük, és felfızzük. A Krémalapot porcukorral kikeverjük, hozzáadjuk a lehőtött pudingot, és 
egyenletes krémmé dolgozzuk össze. Az elkészült krémbe lazán belekeverjük a 
gyümölcsdarabokat. A piskótaroládot kitekerjük, megtöltjük a gyümölcskrémmel, majd 
visszatekerjük. Alufóliába csomagolva hőtıbe tesszük. Tálalás elıtt megszórjuk porcukorral és 
felszeleteljük. 

 
 

Hortobágyi töltött burgonya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elkészítés: 

Személyenként 2 darab nagyobb burgonyát héjában megfızünk, majd tisztítás után 
hosszában félbevágjuk ıket. A serpenyıben felforrósítjuk az olajat, megpirítjuk rajta a csirkehúst. 
Felöntjük a 3,5 dl vízzel elkevert Knorr pörkölt alappal, felforraljuk, és kevergetve készre fızzük. 
A pörköltlé nagy részét elkeverjük a tejföllel, félrerakjuk. A burgonyákból üregeket kaparunk ki. 
Ezután a húskrémmel megtöltjük a burgonyákat, majd margarinnal kikent tőzálló edénybe 
helyezzük. A tejfölös pörköltszaftot 1 dl vízzel elkeverjük, és a burgonyákat bevonjuk vele. 
Elımelegített sütıben kb. 15 percig sütjük. 

 (Összeállította: Kiss Gábor) 

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  
 

� 25 dkg Sütımargarin 
� 1 db piskótarolád 
� 1 csomag vanília íző pudingpor 
� 3 evıkanál cukor 
� 2 pohár gyümölcsjoghurt 
� 2 evıkanál porcukor 
� 30 dkg málna 
� 1 dl víz 

Hozzávalók  2-3 adaghoz : 
 

� 4 evıkanál olaj 
� 50 dkg darált csirkemell 
� 1 tasak pörkölt alap 
� 1 dl tejföl 
� 6 db nagyobb burgonya 
� 1 evıkanál margarin 

Jó étvágyat! 
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Április 4. MÓR SZENT BENEDEK szerzetesMÓR SZENT BENEDEK szerzetesMÓR SZENT BENEDEK szerzetesMÓR SZENT BENEDEK szerzetes    
 

San Fratello, 1526. +Palermo, 1589. április 4. 

Benedek élete huszonegy éves korától kezdve a kész, fáradhatatlan, mindig 
Istennél és Istenben élı szent benyomását kelti. (Elızı éveirıl nagyon keveset tudunk.) A 
magányosság és visszavonultság embere volt. Külsı élete három szicíliai színhelyen 
játszódott le: 

– huszonegy éves koráig a pásztor magányosságában, 

– tizenöt éven át egy hegyvidéki erdıség remeteségében, majd 

– huszonhét éven át a Palermo melletti Santa Maria di Gesů kolostorában. 

Szülei feketék voltak, s Etiópiából kerültek rabszolgaként a szicíliai királyságba, 
és a Messina melletti San Fratellóban egy nagyon gazdag és úgy tőnik, jószívő úr, 
Vincenzo Menasseri szolgálatában álltak. Nem lehet biztosan tudni, hogy a szülık 
keresztény családban születtek-e, vagy csak késıbb tértek a katolikus hitre. Szorgalmasak, 
békés természetőek, és nagy szegénységük ellenére önzetlenek, segítıkészek, jóságosak és 
jámborak voltak. Menasseri ezért visszaadta szabadságukat. 

Elsı fiúkat, Benedeket, aki természeténél fogva vonakodott a lármától és a 
hangos sürgés-forgástól, de nagyon tehetséges és gyors felfogóképességő volt, jóravaló, 
szorgalmas, kemény munkához és fáradsághoz szokott emberré nevelték. Ifjúságát 
szüleihez hasonlóan Menasseri úr szolgálatában töltötte; elsısorban a juhokat és a 
teheneket ırizte. Olyan foglalatosság volt ez, amely tovább erısítette magányosságra való 
hajlamát. Szorgos munkájával húszéves korára két ökröt szerzett. Sokat jelentett ez 
számára: hőséges szolgálatának megérdemelt gyümölcsét és jó alapot a jövıhöz. 
Gondolatai, tervei és vágyai végül mégis egészen más irányba vonzották. 

Egy gazdag nemesifjú, Lanza Jeromos 1545-ben visszavonult a magányba, hogy 
szemlélıdésben, vezeklésben és imádságban töltött remeteélete Istenhez vezesse. Példája 
csakhamar követıkre talált; valamennyien a minoriták regulájának legszigorúbb formáját 
(obszervánsok) akarták követni. Benedek is érezte Istennek a szerzetesi élet eme formájára 
való meghívását, amely jól megfelelt a csendre és szemlélıdésre való hajlamának. Úgy 
tőnik, hogy a közvetlen ösztönzést Lanza Jeromostól kapta, aki a legelın találkozott 
Benedekkel és megszólította: „Benedek, mit csinálsz itt? Rajta, add el ökreidet, és gyere 
velem a remeteségbe!” Benedek számára olyan volt ez a felszólítás, mintha mennyei hang 
lett volna. És az Evangéliumnak megfelelıen késedelem nélkül elindult, eladta mindkét 
ökrét és egyéb javait, pénzét szétosztotta a szegények között, és mindentıl megszabadulva 
1547-ben elindult a Caronia melletti Santa Domenica remeteségébe Lanza Jeromoshoz és 
társaihoz. 

Kalendárium 
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Beöltözött ferences remetének, és örömmel vállalta társai szigorú életét. 
Hozzájuk hasonlóan a három szerzetesi fogadalomhoz egy negyediket is főzött: a hét 
három napján teljesen böjtöl, a többi napon pedig csak keveset és egyszerő ételt eszik, bort 
sohasem iszik, szomjúságát csak vízzel csillapítja. Mindezekhez járultak az egyéb 
nélkülözések, és a legszigorúbb vezeklési gyakorlatok; így ezek a remeték sem maradtak el 
az egyiptomi remeték mögött. 

Kézi munkával is foglalkoztak: kosarakat fontak, seprőket készítettek. 
Benedekrıl ekként szól a tudósítás: „Krisztus új katonája olyan szent buzgósággal kezdett 
el harcolni zászlója alatt, hogy – bár csak novícius – úgy látszik, már célba ért az Istenhez 
vivı úton. Becsületessége, jámborsága, tisztasága, alázatossága, önmegvetése, 
engedelmessége és az imádságban való buzgósága kezdettıl fogva szentnek tüntették fel 
társai szemében: úgy tisztelték, mint valami angyalt”. 

A remeték s mindenekelıtt a Benedek szent életérıl elterjedt hír azt idézte elı, 
hogy a hívık csapatostul sereglettek hozzájuk; néhányan bizonyára csak kíváncsiságból, 
sokan azonban azért, hogy tanácsot kapjanak tılük, és imáikat kérjék. A 
remeteközösségnek négyszer kellett lakhelyet változtatnia, hogy ismét csendben és 
békében maradhasson. Utolsó tartózkodási helyük Palermo közelében a Monte Pellegrino 
nyúlványain volt. Amikor ott meghalt Lanza Jeromos, a testvérek Benedeket választották 
elöljárójuknak; ez annak a jele, hogy a fekete rabszolga fiát nagyra becsülték, és 
megajándékozták bizalmukkal. 1550- ben III. Gyula pápa (1550--1555) megerısítette a 
remeteközösséget, IV. Pius (1559--1565) viszont 1562-ben feloszlatta, és elrendelte, hogy a 
remeték választásuk szerint lépjenek be egy jóváhagyott rendbe. 

Benedek az obszerváns ferencesek Palermo peremén levı Santa Maria di Gesú 
konventjébe kérte felvételét. Kérését teljesítették, s munkahelyéül a konyhát jelölték ki. Ez 
megegyezett elképzeléseivel: kevésre becsült munkaterület, ahol csendben szolgálhat a 
testvéreknek. Hosszú éveken át szorgalmasan és türelemmel végezte a legalantasabb 
munkákat is, emellett szolgált a vendégeknek, és teljesítette nekik a lábmosás szolgálatát. 
Így is maradt némi szabad ideje az imádságra és szemlélıdésre; de Assisi Szent Ferenc 
útmutatása szerint „az imádság és az Istennek való önátadás lelkületét” mindenkor 
harmonikusan össze tudta kapcsolni a testvérek szolgálatával. Addigi életének szigorúságát 
továbbra is megtartotta. 

Nem tudjuk, hogy vették fel Benedeket a kolostorba, és hogyan viszonyultak 
hozzá új testvérei. A noviciátust és fogadalmát bizonyára nem kellett megismételnie, mivel 
már tett fogadalmat a minorita regulára. Bizonyos, hogy jó híre megelızte. Mindenesetre 
figyelemre méltó, hogy éveken át a legegyszerőbb és legalacsonyabb rendő szolgálatokra 
osztották be. Próbára akarták tenni, vagy ügyet sem akartak rá vetni? Testvérei elıtt semmi 
esetre sem maradhatott elrejtve Istenhez kötöttsége, „más volta”, Krisztus-követésének 
feltétlen komolysága. Ezután megtörtént a bámulatos esemény: 1578-ban a kolostor 
gvárdiánjává, házfınökévé választották. A kolostorban éppen akkoriban fogtak hozzá az 
élet megreformálásához. 1239 óta a minoriták rendjében a laikus testvérek ki voltak zárva a 
házfınöki tisztség viselésébıl. Az itáliai obszervánsok megkísérelték, hogy újból életre 
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keltsék a rend eredeti szokását, amely szerint laikus testvérek is lehettek elöljárók. Amint 
Benedek megtudta, hogy át kell vennie az elöljárói hivatalt, védekezett ellene, és közölte, 
hogy nem tud sem olvasni, sem írniˇ és ha a Monte Pellegrino remetéi elöljárójuknak 
választották is, azok mégiscsak kevesen és valamennyien laikusok voltak. És -- tette még 
hozzá -- ha a remeték egyszer áldozatul estek is annak a tévedésnek, hogy ıt 
megválasztották, ennek még egyszer nem szabad megtörténnie. 

Benedek szavai mindenesetre az ellenkezıjét érték el annak, mint amire 
irányultak: az elöljárók nemcsak szentségét és példamutatását ismerték meg, hanem 
okosságát, jóságát, szilárdságát és állhatatosságát is a cél elérésében; és éppen e 
tulajdonságai tették különösen alkalmassá, mint elöljárót a reform véghezvitelére. Három 
éven át vezette a kolostort, és sikeresen végrehajtotta a reformot; a következı három évre 
vikáriussá (az elöljáró helyettesévé) választották. Utána teljes alázatossággal és 
szerénységgel visszatért a konyhai szolgálathoz. 

Rendíthetetlen volt a bizalma Isten jóságában és gondviselésében. „Bíznunk kell 
Istenben -- mondogatta gyakran --, mert Isten gondviselése mindenkor jelen van, éspedig 
fölös mértékben”. Jó néhány csodás eseményt is tulajdonítottak eleven hitének és hatékony 
imájának. A nap sok órájában, ha a munkája engedte, és éjszakákon át térdelt Isten elıtt 
imádságban. Nagyon szerette az Úr szegénységét. A külsı szegénységben eljutott az 
emberi lehetıségek határáig, hogy semmije se legyen, és semmit se birtokoljon. Isten iránti 
hálája, s jótevıinek a munkája és veszıdsége iránti tisztelete egy napon teljes 
komolysággal ezt mondatta vele fiatal testvéreinek, akik valami kis ételmaradékkal 
meggondolatlanul bántak: „Vigyázzatok, ez jótevıink vére!” A semmivel sem rendelkezés 
és semmit bírni nem akarás belsı magatartásává lett. Szent Ferenc igaz fiaként járta az 
alázatosság és engedelmesség, azaz a lelki szegénység útját, ami az embert szabaddá és 
nyitottá teszi Isten szeretete számára. 

A megfeszített, szegény Krisztus követésével Benedek élete a papi és világi 
fejedelmek s a jómódú lakosság körében tapasztalható elvilágiasodás, jólét, élvezetvágy és 
gazdagság idejében csendes, de beszédes tiltakozássá és a csak Istenben föllelhetı értékek 
melletti tanúsággá lett. Ennek a szegény, alázatos életnek olyan kisugárzása volt, hogy 
szegények és gazdagok, magas és alacsony állásúak, világi és egyházi méltóságok egyaránt 
Benedek elé járultak. A szent nem tartotta helyénvalónak ezt az áradatot. És ha a látogatás 
alkalmával valaki tiszteletbıl meg akarta csókolni a kezét, akkor ügyesen szerzetesi 
ruhájának ujját nyújtotta oda neki e szavakkal: „Én mégsem vagyok rá méltó, csak a 
szerzetesi ruha ér valamit!” 

Négyheti betegség után halt meg 1589. április 4-én este. Halálhírére az emberek 
akkora csapatokban sereglettek Palermóból és a távolabbi vidékekrıl is, mintha egy pápa 
vagy király halt volna meg. VII. Pius 1807-ben avatta szentté Benedeket. Napjainkban 
különösen az amerikai négerek tisztelik, és tekintik ügyeik védelmezıjének. 

 

 
 (Összeállította: Kiss Gábor) 
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Elmélkedés  a  rózsafüzér  tElmélkedés  a  rózsafüzér  tElmélkedés  a  rózsafüzér  tElmélkedés  a  rózsafüzér  t i tkaihozi tkaihozi tkaihozi tkaihoz     
DicsÕséges olvasó 

 

 
 
 
 
4. aki téged, Szent Szőz, a mennybe 
fölvett 

 
 
 
 
 

„A gyızelem elnyelte a halált: 

halál, hol a te gyızelmed? Halál, hol a te 

fullánkod?” (1Kor 15,55). Embersorsunk tengerén hányódva tudhatjuk, van egy csillag, 

amely révbe talált, hisz „az Istent szeretıknek minden a javukra válik… akiket ugyanis 

eleve ismert, azokat elıre arra rendelte, hogy hasonlókká váljanak Fia képmásához. Így 

lesz elsıszülött a sok tesvér között. Akiket elıre elrendelt, azokat meg is hívta, akiket 

meghívott, azokat megigazultakká is tette, akiket pedig megigazultakká is tette, akiket 

pedig megigazultakká tett, azokat meg is dicsıítette” (Róm 8,28-30). Mária a mi 

édesanyánk is, aki elıttünk járt, hazatért, boldogságra jutott. Hív és vár minket is Fia el 

nem múló, örök országába. 

 

Édesanyám, egyetlen, drága, 

te szüzesség kinyílt virága, 

önnön fájdalmad boldogsága. 

 

Istent alkotok (szívem szenved), 

hogy élhess, hogy teremtsen mennyet, 

hogy jó legyek s utánad menjek! 

(József Attila: Édesanyám…) 

 

Ének: Te vagy földi éltünk… (SZVU 195/1) 
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↸ 
Az istentisztelet vége felé a lelkész megkérdezte nyáját:  
- Hányan bocsátottatok meg az ellenetek vétkezıknek?  
Mindenki feltartotta a kezét, kivéve egy törékeny idıs hölgyet.  
- Kovács néni!? Ön elzárkózik attól, hogy megbocsásson ellenségeinek?!  
- Nekem nincs egyetlen ellenségem sem - mondta kedvesen mosolyogva 

az apró hölgy.  
- Asszonyom, ez igen szokatlan. Megkérdezhetem, mennyi idıs is Ön?  
- Kilencvennyolc múltam - felelte az ısz matróna.  
- Kedves asszonyom, megkérhetem, hogy jöjjön ki ide a gyülekezet elé, s 

mesélje el nekünk, miképpen lehetséges, hogy valaki majdnem százéves, és 
nincs egyetlen ellensége sem! 

Az aranyos néni kitotyogott a lelkész mellé, szembefordult a 
gyülekezettel, és csak ennyit mondott angyali mosollyal:  

 
- Túléltem a szemeteket!  
 

↸ 

A keresztény pap és a zsidó rabbi szomszédok és nagyon utálják 
egymást, minden nap megy köztük a vita hol errıl, hol arról. Egy nap 
elhatározza a pap, hogy kibékül a rabbival, és engesztelésül az eddigiekért, 
lemossa a rabbi kocsiját. Másnap azonban látja, hogy a rabbi éppen az ı 
kocsijának kipufogóját főrészeli!  

- Mit csinálsz te szerencsétlen ?! - rohan oda hozzá ordítva.  
- Tegnap te megkeresztelted az én kocsimat, most én metélem körül a 

tiédet! 
 

↸ 

Egy baromfitenyésztı beül a helyi bárba és rendel egy üveg pezsgıt. A szomszéd 
asztalnál ülı hölgy megszólítja: 

- Képzelje, én is épp pezsgıt rendeltem! 
- Micsoda egybeesés! – mondta a férfi. – Ez egy különleges nap számomra, így 

ünnepelek. 
- Ez számomra is különleges nap, én is ünnepelek! – mondta a hölgy. 
- Micsoda egybeesés! Megkérdezhetem, mit ünnepel? 
- A férjemmel régóta szerettünk volna gyermeket és ma a nıgyógyászom 

megállapította, hogy terhes vagyok! 
- Micsoda egybeesés! Én csirkéket nevelek és a tyúkjaim évek óta sterilek, de ma 

végre elkezdtek tojni. 
- Ez nagyszerő! – mondta a nı. – Hogy sikerült termékennyé tennie a tyúkokat? 
- Egy másik kakassal – válaszolta a férfi. 
A nı elmosolyodott. 
- Micsoda egybeesés! 

Viccek: 
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A rejtvényre adott megfejtéseiket április 27-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy 
Interneten. 

Elızı rejtvényünkre több helyes megfejtés is érkezett! 

Schreiber Frigyes ,Papp Istvánné 

A márciusi rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Tartsunk ki rendületlenül reménységünk megvallása mellett!” 

 
CSODATÉVİ  

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

Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert 
Lektorálta: Liszkai Tamás plébániai kormányzó 

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 ! ! !    
 Helyezze el a felsorolt szavakat, betőcsoportokat 

három kivételével az ábrában! Egy szót könnyítésül 
elıre beírtunk. 

Egyik szıke nı felhívja a 
másikat. 

– Te, nálatok sincs 
melegvíz? 

 
Az ábra kitöltése után megmaradó 
három szóból megkapja a szıke nı 
válaszát. 

Hétbetősek: 

ÁLOMŐZİ, ÁTEMELİ, BETŐKAR, DAVIDOV, ELİKELİ, 
KALAPOZ, KROKETT, LEMEZES, LETAROL, MOTOZÁS, 
SOKSZOR, SZEGEZİ, SZEREDA, SZESZES, TAPOSÁS, ZENEKAR 

Nyolcbetősek: 

DERECSKE, ELİZETES, ISZOGATÓ, KÓROKOZÓ, MESSZIRE, 
SZÉNATOM 

Kétbetősek: 

AK, ÁK, DE, EM, GE, IK, KE, 
ÓL, SZ 

Hárombetősek: 

ALI, APA, APO, AVO, CŐB, 
DER, ERI, ETE, ISO, ONA, 
RİT, SZE, VAN, ZÍT, ZŐK 

Négybetősek: 

IDİS, IKON, NANA, OMAR, 
SLOT, SZOT, TÁRS, ZENE 

Ötbetősek: 

ÁGIKA,  AKALI, AMADO, 
BEREK, BESTE, ENIKİ, 
HIDEG, MEKÉG, İSZES, 
ROTOR, SZELT, SZEMI, 
SZÉNA, SZERŐ, SZETA, 
SZIKE, SZÍNE, SZŐRİ, 
TEREM 

Hatbetősek: 

DÁRIDÓ, KENESE, KIROVÓ, 
KİSZEG, MERIDÓ, ÓRATOK 


