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Ó Úrnım, ó Anyám! 

 

Egészen fölajánlom magam neked. S hogy 

odaadásomat megmutassam, ma neked 

szentelem szememet, fülemet, számat, 

szívemet, egész magamat 

 S mert a tied vagyok, jóságos Anyám, 

ırizz és oltalmazz, mint tulajdonodat. 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Csütörtök  Szent József, a munkás 
2. Péntek  Szent Atanáz 
3. Szombat  Szent Fülöp és Jakab 

apostolok 
4. Vasárnap 9h: Hódi család élı és elhunyt tagjai 

este: Rózsafüzér Társulat élı és 
elhunyt tagjai 

URUNK 
MENNYBEMENETELE 

Szent Mónika 
5. Hétfı  Szent Irén 
6. Kedd Kalmár János és Ferenc Szent Judit 
7. Szerda  Boldog Gizella 
8. Csütörtök   
9. Péntek  Szent Gergely 
10. Szombat Krabót György és szülık: Túmó István 

és Király Veronika, valamint élı és 
elhunyt gyermekek 

Szent Izidor 

11. Vasárnap 9h: Isaszegi család élı és elhunyt 
tagjai 
este: 

PÜNKÖSD 
Szent Ferenc 

12. Hétfı  PÜNKÖSDHÉTFİ 
Szent Pongrác 

13. Kedd  Szent Szervác 
14. Szerda  Szent Bonifác 
15. Csütörtök  Szent Zsófia 
16. Péntek  Nepomuki Szent János 
17. Szombat  Szent Paszkál 
18. Vasárnap 9h: 

este: 
Szentháromság vasárnapja 

I. János pápa 
19. Hétfı  Celesztin pápa 
20. Kedd  Sziénai Szent Bernardin 
21. Szerda 17h – hálaadó szentmise 42. házassági 

évfordulóra 
Bobola Szent András 

22. Csütörtök  Szent Rita 
23. Péntek  Boldog Apor Vilmos 
24. Szombat  Szőz Mária keresztények 

segítsége 
25. Vasárnap 9h: Tóth Dezsı, Tóth János és Hajós 

Julianna 
este: 

ÚRNAPJA 
Szent VII. Gergely pápa 

26. Hétfı  Néri Szent Fülöp 
27. Kedd  Szent Pelbárt 

28. Szerda  Jézus Szent Szíve 
Szent Vilma 

29. Csütörtök  Szent Magdolna 
30. Péntek Somogyi, Horváth, Maginecz és 

Babarczi család élı és elhunyt tagjai 
Szent Johanna 

31. Szombat Krizsán Miklósné Kolonics Etelka  

Miseszándékok 
Május (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 
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TEMETÉS 
 
A keresztény szemében a halál nem létezik. Pontosabban: a halál nem valami végsı, 

befejezı pont, végállomás, hanem az új élet kezdete. Az Egyház liturgiája is ezt énekli: „… 
híveid élete nem végzıdik be, Urunk, csak átváltozik, és amikor a földi tartózkodás 
lakóháza összeomlik, a mennyben készen vár az örökké tartó hajlék” (a gyászmise 
prefációjából) és a boldogok halálának évforduló napján is „mennyei születésnapról” 
emlékezik meg. Kis szent Teréz halálos ágyán ezt suttogta: „Nem halok meg, hanem most 
lépek az igaz élet küszöbére…. 

A mi halottaink is élnek. Ha nem részesültek az örökkévaló nagy büntetésben, akkor 
viszontlátjuk ıket Isten színe elıtt. És ha velük akarunk maradni mindörökre, még itt a 
földön találkoznunk kell Krisztussal, hallgatni szavára, Vele egyesülni… 

„Én vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog” (Jn 
11,25) 

„Bizony, bizony mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, halált nem lát sohasem” 
(Jn 6,51) 

„Ha tehát azt hirdetjük, hogy Krisztus föltámadt halottaiból, hogyan állíthatják 
néhányan közületek, hogy nincs föltámadás?… Ha pedig Krisztus nem támadt föl, 
hiábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek… Ha csak ebben az életben 
reménykedünk Krisztusban, szánalomra méltóbbak vagyunk minden embernél” (1Kor 15, 
12-14-19). 

 

Jöttek az élık, a gyászba öltözött élık, akik sírtak; 
a gyászba öltözött élık, akik utánozták a siratókat; 
majd színes ruhákba öltözött élık, akik közül néhányan még sírtak. 
És más színes ruhákba öltözött élık, akik csak unatkoztak, avagy beszélgettek. 
 

A temetıkapunál a gyászba öltözöttek még zokogtak: Vége mindennek… 
A gyászba öltözöttek végsoraiban még szipogtak: Bátorság, kedvesem, befejeztetett… 
A színes ruhákba öltözöttek elsı soraiban azt suttogták: „Ó, szegény… hát csak így 

vágzi mindenki…” 
És a többiek a színes ruhákba öltözöttek közül felsóhajtottak: „Nos, ennek is vége!”… 
 

És én ekkor arra gondoltam, hogy csak most kezdıdik minden… 
 

Igen, vége az általános ismétlésnek, de most kezdıdik a nagy, az örök bemutató! 
Befejezte a tanoncéveket és megkezdıdött az örökre szóló mestermunka. 
Véget ért a terhesség ideje és most kezdıdik az örök élet. 
E percben született, 
Az Életre született, 
Amely ezúttal valóságban, 
Amely ezúttal igazában 
Az Örök Élet már!… 
 



Csodatévı  2008. május 
 

� 
              4               

Mintha a halottak létezni tudnának!… 
Nincsenek halottak, Uram, csak élık vannak itt, ezen a földön és a másvilágon. 
Tudom: A halál valóság, Uram, de csak egy pillanat az, egy perc, egy másodperc, egy 

lépés az átmenetbıl a véglegesbe, az idılegesbıl az örökkévalóba. 
Így hal meg a gyermek, ha a serdülıkorba lép, a hernyó, mikor szárnyra kél a lepke, 

és a búzaszem is, mikor csírát hajt a mag. 
 

Ó, halál, kisgyermekek réme, otromba madárijesztı, nem létezı fantom, 
Kinevetlek, és fellázadok ellened! 
Rémületben tartod a Világot, 
Becsapod és megijeszted az embereket, 
Pedig csak az Élet számára létezel és képtelen vagy elrabolni tılünk azokat, akiket 

igazán szeretünk. 
 

De hol vannak, Uram, akiket életükben dédelgettem? 
Szentséges színed elıtt élnek rajongó szeretetben a Szentháromság örök ütemére? 
Vagy az éjszaka sötétjében szenvednek, mert az örök szeretet utáni vágy őzi, égeti 

ıket? 
Vagy kétségbe esve kínlódnak önmagukra hagyva, mert minden másról 

megfeledkeztek egykoron? Győlöletben emésztıdnek fel, mert soha többé nem 
szerethetnek?… 

 

A halottaim körülöttem vannak, Uram. 
Tudom, hogy itt élnek az árnyak mögött. 
El nem érhetem ıket szemem sugarával, mert testük öltönyét elhagyták, mint leveti az 

ember elnyőtt, kopott ruháit, s az álruhától megszabadult lelkük nem ád többé jelt. 
 

De Benned, Uram, meghallom hívó szavukat; 
Látom, hogy felém intenek, 
Hallom, ha tanácsot adnak, 
Mert most még közelebb jutottak hozzám. 
Hajdan a testünk egymást érinthette, de nem így a lelkünk! 
Míg most, amikor Veled találkozom, velük találkozom, 
Magamhoz fogadom ıket, amikor Téged fogadlak, 
İket is hordom, amikor Téged hordalak, 
És ıket is szeretem, amikor Téged szeretlek. 
Ó, halottaim, örökké élık, akik bennem éltek, 
Jöjjetek segítségemre, hogy e rövid földi élet során megtanuljam a földi élet titkát. 
 

Szeretlek, ó, Uram, és még jobban akarlak szeretni Téged, 
Mert Te adsz örökkévalóságot a szeretetnek, és én szeretni akarok mindörökké!… 
 
 

(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. 

 

TEMPLOMUNK BELSİ TERÉNEK FESTÉSE 
BEFEJEZİDÖTT. EZÚTON IS NAGY SZERETETTEL 
KÖSZÖNJÜK MEG EGYHÁZKÖZSÉGÜNK MINDEN 
TAGJÁNAK, HOGY ADOMÁNYAIKKAL ÉS ÖNZETLEN 

ÖSSZEFOGÁSUKKAL HOZZÁJÁRULTAK A MUNKA KIVITELEZÉSÉHEZ! 
Május a katolikus hagyomány szerint a Szőzanyának szentelt hónap, 

ezért az esti szentmisék után közösen a Loretói litániát imádkozzuk. 
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a házszentelések befejezıdtek 

Röszke bel-és külterületén egyaránt. 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. 

Idén május 25-én, Úrnapján, vagyis Krisztus Testének és Vérének 
ünnepén, a vasárnap 9 órakor kezdıdı szentmise kertében tartjuk 
egyházközségünkben az elsıáldozást.  

Ezzel kapcsolatban ezúton is értesítjük az elsıáldozásra készülı fiatalok 
szüleit, hogy május 13-án, kedden délután 5 órakor szülıi értekezletet 
tartunk számukra a plébánia udvarán található hittanteremben. Az 
elsıáldozás elıtti gyóntatás és a szertartáspróba idıpontja: május 17. 
szombat, 10 óra. 

A május 19 és 24. közötti hétköznapokon szerda kivételével nem 
lesz szentmise templomunkban, ill. az iroda is zárva tart. 

Megértésüket kérjük! 
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PlébániaprogramPlébániaprogramPlébániaprogramPlébániaprogram    
2008. június 72008. június 72008. június 72008. június 7----15.15.15.15.    
 

A PÁDUAI SZENT ANTALRÓL NEVEZETT RÖSZKEI RÓMAI KATOLIKUS 

EGYHÁZKÖZSÉG EBBEN AZ ESZTENDİBEN ÜNNEPLI A RÖSZKEI RÓMAI KATOLIKUS 

TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK 95., VALAMINT A PLÉBÁNIA ALAPÍTÁSÁNAK 85. 
ÉVFORDULÓJÁT.  

A KETTİS JUBILEUM KAPCSÁN 2008. JÚNIUS 7 ÉS 15. KÖZÖTT AZ ALÁBBI 

PROGRAMOKAT HIRDETJÜK MEG: 
 

Dátum Események Helyszín 

Június 7. 
(szombat)  
10 órától 

"Felrázás-nap" a szegedi Katolikus Ifjúsági Alapítvány 
szervezésében egész napos programokkal, társasjátékokkal, 
kézmőves foglalkozási lehetıségekkel  

Plébánia udvara 

Június 7. 
(szombat)  
10 órától 

Páduai Szent Antal életérıl szóló misztériumjátékok 
elıadása és zsőrizése a Homokhátság ifjúsági intézményei 
számára kiírt pályázat keretében 

Templom 

Június 7. 
(szombat)  

19 óra 

FABULA RASA – A tiszta mese – misztériumjáték  
a Paraliturgikus Kutatások Mőhelyének bemutatója 
Rendezı: PUNK MÁRIA 

Plébánia hátsó 
hittanterme 

Június 8. 
(vasárnap) 

18 óra 

ALTORJAY TAMÁS  operaénekes és KISS MARIANN  
orgonamővész hangversenye 

Templom 

Június 9. 
(hétfı) 
17 óra 

Plébánia- és templomtörténeti kiállítás - Megnyitó 
Petıfi Sándor 

Mővelıdési Ház 
nagyterme 

Június 10. 
(kedd) 
18 óra 

„A szegénység értéke a kortárs társadalomban” címmel 
kerekasztal-beszélgetés közéleti személyiségek részvételével 

Röszkei 
Polgármesteri 

hivatal Konferencia 
terme 

Június 11. 
(szerda) 
17 óra 

Szentmise az egykori röszkei lelkipásztorok és kántorok 
részvételével  
- ezt követıen (kb. 18 órától): "Csak a szépre emlékezem" 
címmel múltidézı beszélgetés a meghívott vendégekkel 

Plébánia hátsó 
hittanterme 

Június 14. 
(szombat) 
19.30 óra 

FILMKLUB: Páduai Szent Antal – Isten szónoka – színes, 
szinkronizált olasz film (2002) – rendezte: Umberto Marino 

Plébánia hátsó 
hittanterme 

Június 15. 
(vasárnap) 

9 óra 

BÚCSÚI SZENTMISE  
- benne - kitőntetések: a Páduai Szent Antal emlékérmek átadása 
az Egyházközség érdekében végzett munkáért  
- a „Páduai Szent Antal vers-pályázat” eredményének 
kihirdetése; 
Páduai Szent Antal Mária-ünnepeken mondott válogatott 
prédikációinak könyvbemutatója. 

Templom 
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lgondolkodtató!!!    
 
 

 

 

Kínában, egy vízhordozónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak 

egy-egy végén lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy 

repedés, míg a másik tökéletes volt és mindig teljes adag vizet szállított.  

A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepedt edény már csak félig 

volt vízzel. Két teljes évig ez így ment. Mindennap a vízhordozó csak másfél 

edény vizet szállított a házba. 

Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz 

tökéletesen csinálta. De a szegény törött cserép szégyellte a tökéletlenségét, és 

nyomorultnak érezte magát, hogy csak fele annyit tudott teljesíteni... A két év 

keserőség után egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál: 

- Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. 

A vízhordozó így válaszolt a cserépnek: 

- Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s 

nem a másik cserép oldalán? 

Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam 

az ösvénynek erre az oldalára. Mindennap te locsoltad ıket, amíg visszasétáltunk. 

Két éve leszedtem ezeket a gyönyörő virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. 

Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörőség nem ragyogná be a 

házamat. 

 

Tanulság: 

 

Mindannyiunknak megvan a saját különleges hibája. Mindannyian törött 

cserépedények vagyunk. 

De ezek a törések és hibák, amik mindannyiunkban megvannak, teszik az 

életünket olyan nagyon érdekessé és értékessé. 

Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, amilyen, s a jót meglátni 

másokban. 

E 
A cserépedények vitája 

Börcsök Eszter rovata 
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Drága Anyámhoz 
 

Régóta ismerlek téged drága anyám, 
Ki mindig vigyázott én reám. 

Hálás vagyok, miket értem tettél, 
Nálad jobbat nem is kérhetnék. 

 
Sírtam, ríttam kis koromban, 

Sokszor még rád is bosszankodtam. 
Csak egyszerően neked volt igazad, 

És csak segíteni próbáltál rajtam. 
 

Kezdıdött a tanulás, az iskola, 
Soha nem akartam menni oda. 

Bíztattál, hogy ne aggódjak, 
És soha ne szomorkodjak! 

 
"Hüle kölyök" - mondtad hangosan, 
Ilyenkor mérges voltál gondoltam. 

Persze aztán helyre állt a rend, 
Méreg, bánat mind elment. 

 
Szóval csak annyi mondok hogy: 

 
"Köszönöm a hangod, mely szeretettel teljes, 

Köszönöm a szavad, mely megértı és kedves! 
Köszönöm a szád, mely ezer tanácsot ad, 
Köszönöm életed, mely jóságból fakad!" 

    

Minden édesanyát és nagymamát 

szeretettel  köszöntünk „Anyák napja” 

alkalmából.  

Sok boldogságot,  jó egészséget és 

nagyon sok türelmet kívánunk. 
Szerkesztôség 
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KÉRDEZZ-FELELEK 

A SZEKTÁKRÓL 
 

Spiritizmus 

avagy a szellem-hit 

 

Sorozatunk többi „szereplıjétıl” eltérıen a spiritizmus nem szekta, de számos szekta 

fegyvertárába bekerült. Giuseppe de Rosa együtt emlegeti az asztopológiával (csillagjóslás), a 

mágiával (varázslás), okkultimussal (rejtett erık feltételezésével) és az úgynevezett ezoterikus 

vallásokkal, amelyek szintén titokzatos belsı szemmelvilággal számolnak, utóbbiak közé tartoznak 

például a Rózsakeresztes Testvérek és a szabadkımővesek. 

 

Mi a spiritizmus? 

A spiritizmus szó a spiritus, szellem latin szóból származik. Szellemekbe vetett hit. Legısibb 

formája az animizmus (a szintén lélek jelentéső, latin animus szóból), amely a vallások 

alsóbbrendő formáját jelentette, ahol főben – fában – csillagban - emberben szellemeket véltek 

felfedezni. Fejletteb vallásokban megjelent a személyes szellemekbe (ördögbe – angyalba, emberi 

lélekbe), majd istenekbe, végsı soron az egy - Istenbe vetett hit. 

A spiritizmus visszatérést jelent ehhez az istenhit elıtti szellem – hithez, amihez sokszor 

harcos keresztény – ellenesség is kapcsolódik. Legfıbb területe a lelkével való kapcsolatfelvétel 

keresése. 

 

1. Hogyan keletkezett? 

Az újkori spiritizmus megalapítói: Emmanuel Swedenborg (+1772), Allan Kardec, 

eredetileg Hyppolithe Rivail (+1869) és Davis A. Jackson. Kardec több mint száz éve írt mőve: A 

szellem könyve. Állítása szerint a könyv azokat a tanításokat tartalmazza, amelyeket maguk a 

szellemek adtak a spiritiszta tan és a halál utáni élet alapelveivel kapcsolatban. Táblázatot is közöl, 

amely bemutatja, hányféle módon lehet a szellemekkel kapcsolatra lépni. Tanítása gyökeresen 

keresztény-ellenes. 

A spiritizmus egyik mai mestere G. di Simone parapszichológus, aki Párbeszéd az X-

dimenzióval címő könyvében valamiféle „igen nagy fejlettségő szellem”-tıl nyert állítólagos 

közlésekre hivatkozik. A szellem-hit mai, század eleji formájában sok tekintetben érintkezik a 
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New Age különbözı irányzataival, a Krisna-hittel és a sátánizmussal is. Az irányzat felhasználja a 

parapszichológia területét (vö. parajelenségek, ti. a megszokottól eltérı jelenségek), a tudományos 

fantasztikus irodalom termékeit. 

A spiritiszta tan szerint az ember három részbıl tevıdik össze: anyagból (vagyis az 

állatokéhoz hasonló testbıl), anyagtalan lélekbıl s a kettı közt kapcsolatot létesítı ún. 

perispiritusból. Úgy vélik, ez utóbbi az ember halálakor megmarad és a léleknek éteri, légies testet 

biztosít. A testben élık számára ez láthatatlan, de spiritiszta megjelenésekben észlelhetıvé válik 

(vö. ektoplazma). Többféle szellemet feltételeznek: felsıbbrendő, alsóbbrendő, legalsóbbrendő és 

egészen gonosz szellemeket, amelyek - miközben emberi testbe reinkarnálódnak -folytonosan 

fejlıdnek. Kapcsolatra léphetnek földi emberekkel, akár saját akaratukból, akár médiumok, 

közvetítık révén. 

 

2. Mit tartanak Jézusról? 

A spiritiszták legtöbb csoportja hisz ugyan Istenben, elfogadják Jézusnak mint nagy 

tanítónak a létét, de tagadják istenségét, a megváltást, a Szentlelket, egyáltalán, a 

Szentháromságot. A lelkeknek önálló (örök) létet tulajdonítanak, így azoknak - felfogásuk szerint - 

nincs szükségük teremtıre és fenntartóra. 

 

3. Hogyan fogadják a Szentírást? 

Szívesen vonnak párhuzamot tanításuk és a bibliának azon részei között, amelyek az ember 

halhatatlanságára, örök életére utalnak, de ezeket a helyeket kiszakítják összefüggéseikbıl, 

amellett a Szentírást valamiféle alsóbbrendő, gyerekes tanításnak tekintik és nem isteni 

kinyilatkoztatásnak. Igazában véve egymás mőveire hivatkoznak, így a spiritizmus egyes rétegei 

végsı soron körkörösen egymásra épülnek. Tudományosan senki nem igazolta állítólagos 

„tapasztalásaikat”. 

 

4. Mennyiben keresztények? 

Semmiképpen sem. Felfogásuk nem is annyira „kereszténység utáni”, mint ahogy ık állítják, 

hanem sokkal inkább kereszténység elıtti , hiszen régebbi vallási tudatformák világába nyúlnak 

vissza, és keresztény-ellenes is. 
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5. Mit mondanak a Katolikus Egyházról? 

A spiritizmus a kereszténység, és fıleg a Katolikus Egyház csıdjét hirdeti, és minden 

eszközzel harcol is a hagyományos vallás kihalásáért. Ennyiben egy cipıben jár a 

materializmussal, így a marxizmussal is, amely szintén a vallás kihalását helyezte kilátásba, még 

ha anyagelvő alapon is. 

 

6. Miben áll az ember üdvössége? 

A spiritizmus beszél ugyan a lélek halhatatlanságáról, sıt örök létérıl, de ezt a továbbélést 

nem tekinti üdvösségnek, már csak azért sem, mert Isten létét sem fogadja el, aki üdvözíthetné az 

embert. A továbbélés módját inkább reinkarnációs séma szerint gondolja el, hogy ti. a lelkek 

idınként újra visszatérnek, majd ismét kilépnek a testbıl. 

A keresztény felfogás - a „kezdetek” oldala felıl - nem tekinti öröknek a lelkeket, másrészt 

nem egyszerően a lélek halhatatlanságát hirdeti, hanem az egész ember célbaérését, ami 

elválaszthatatlan Krisztus mővétıl és  amely Isten ajándéka. 

 

7. Miért nem fogadhatjuk el tanításukat? 

1. Ami a spiritizmus ideológiai alapját - a szellemek „örök voltát” - illeti, a Szentírás szerint 

egyedül Isten örök: az örökkévalóság királya (1Tim. 1,17), Isten az eget - földet (Ter 1,1) s így az 

angyalokat is a világgal együtt teremtette, az ember pedig a testével együtt kapja a lélek 

„lehelletét” (vö. Ter 2,7). Minden egyes ember külön-külön is Isten képmása (Ter 1,27), az  emberi 

méltósággal nem fér össze, hogy a lélek más-más testet öltsön fel. 

2. A spiritizmus és az okkultizmus bizonyos formáiban a szellemek nem személyes 

valóságok, hanem személytelen ıserık, esetleg a kozmosz, a világ-egész megnyilvánulási formái. 

Számos természetgyógyász hivatkozik ilyenfajta kozmikus erıkre. - Ez a felfogás a lelket, 

szellemet az anyag, esetleg az anyagi energia mintájára képzeli el. A két létsíkot pedig nem lehet 

összekeverni. Az anyagvilág elgondolások-törvények hordozója, ami személyes programozót 

feltételez, éppúgy, ahogy az emberi kultúra az ember elgondolását és szabad döntését tükrözi. A 

végsı ok nem lehet kisebb, mint teremtménye, az ember. A világ mögött nem személytelen 

szellemek, hanem a világon kívül álló Személyes Isten áll! 

3. Isten szava világosan és határozottan tiltja a spiritizmust: „Ne adjon köztetek senki, aki… 

bőbájosságot őz, szellemet vagy lelket kérdez, halottakat idéz. Aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr 

szemében.” (Más Törv 18,9-13) 
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4. Veszélyes játék: számos ember jutott el akár egyetlen spiritiszta szeánszon való részvétel 

után is pszichiátriai kezelésre, igen sokaknál a feloldhatatlan félelem lesz a „fa” ”gyümölcse”. 

 

8. Mivel keltenek ellenszenvet? 

Azon állításaikkal, hogy „megszólaltatják” a halottakat. Valójában nincs szó szellemek 

jelentkezésérıl. A „médiumok” e világ üzenetét közvetítik. A „halottlátó” az elhunyt 

hozzátartozójának emlékképeibıl rakja össze „ismereteit”. Keresztény felfogás szerint a halállal a 

meghalt ember végképp kiszakad ebbıl a világból, transzcendens, világfölötti létrendbe lép át: ott 

„az Úrral leszünk” (1Tesz. 4,17). Egyedül Krisztus tért vissza a holtak közül (1Tessz. 4,14). 

Semmiféle olyan "channeling" (csatorna) nincs a túlvilágra, mint amirıl a modern spiritizmus 

(fıleg már a New Age, az Új Korszak ideológiája) beszél. Tegyük hozzá: még ha 

jelentkezhetnének is a túlvilágon lévık, akkor is méltatlan lenne hozzájuk, hogy egyesek 

szórakoztatására, mintegy „viccbıl” csak úgy pórázon „elrángassák” ıket. Mindez nem fér össze 

sem a halottak, sem az élık emberi méltóságával. 

A Katolikus Egyház mindig tiltotta a spiritiszta szeánszokon való részvételt, legutóbb a 

Hittani Kongregáció 1917. ápr. 24-i döntésével, amelyet akkor XV. Benedek pápa is megerısített. 

Úgy tőnik, az újabb századforduló ugyanazok elé a kihívások elé állította egyházunkat, mint az 

elızı… 

 

9. Hányan vannak? 

Világszerte százezren, hazánkban mintegy százan lehetnek. 

 

10. Hányan térítenek? 

A spiritiszták nagy példányszámban terjesztik az olyan sci-fi irodalmat, amely ufókról, 

átalakulni képes szellemekrıl, szellemek visszatérésérıl mesél. Megkörnyékezik a gyászolókat, 

akik szeretnének valamit tudni eltávozott szeretteikrıl. Az élet nehézségeibe belefáradt 

embereknek - fıként „magasabbrendő” tudásra szomjazó értelmiségieknek, a közép- és felsıbb 

társadalmi rétegek tagjainak - különleges kikapcsolódást, extázist, transzállapotot ígérnek, ami 

valóságos ópiumként hat a lelkekre. 

 

(Kiadja a Logosz Munkacsoport egyházi jóváhagyással.) 

(Összeállította: Ábrahám Judit) 
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„Anyák napi receptek.” 
 

Túrós szívecskék 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elkészítés: 

Egy nappal a sütés elıtt kell összekeverni a lisztet, a sót, a vajat és a túrót. Addig gyúrjuk, 
míg a tészta teljesen össze nem áll. Ezután labdaformát készítünk belıle, és zsírpapírba vagy 
alumínium fóliába csomagolva hőtıszekrénybe tesszük. Másnap lisztezett deszkán kb. 2-3 mm 
vékonyra kinyújtjuk a tésztát. Ezután szív alakú tésztaformával kiszaggatjuk. A szívek felének 
közepére egy mokkáskanálnyi lekvárt teszünk, a széleket a felvert tojással megkenjük. A lekváros 
szíveket az üres szívekkel beborítjuk, és a széleket gyengén összenyomkodjuk. Sütılapra tesszük, 
a tetejüket újból megkenjük tojással, és meghintjük egy kevés kristálycukorral. 

 
 

Zsuzsi kedvenc meggyese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elkészítés: 

A tojást habosra keverjük, beleadjuk a margarint, a cukrot és a diót. A sütıport a lisztbe 
keverjük, és a masszához adjuk. Végül belekeverjük a tejet. Az egészet kizsírozott, kilisztezett 
tepsibe öntjük, és sőrőn megszórjuk lisztezett meggyel.(A meggy levét elızıleg jól lecsurgatjuk, és 
egy tálban összerázzuk liszttel, hogy ne süllyedjen le az aljára!) Úgy sütjük akár a piskótát. 

 
 (Összeállította: Szőcs Judit) 

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  

� 10 dkg liszt 
� 10 dkg vaj vagy margarin 
� 10 dkg zsíros túró 
� 1 tojás 
� barack-vagy málnalekvár 
� csipetnyi só 

Hozzávalók:  
� 2 egész tojás 
� 10 dkg margarin 
� 10 dkg darált dió 
� 25 dkg cukor 
� 20 dkg liszt 
� 1 sütıpor 
� 2 dl tej 
� magozott meggy 

Jó étvágyat! 
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Május 25. BARAT SZENT MAGDOLNABARAT SZENT MAGDOLNABARAT SZENT MAGDOLNABARAT SZENT MAGDOLNA----ZSÓFIA ZSÓFIA ZSÓFIA ZSÓFIA 
rendalapító, apácarendalapító, apácarendalapító, apácarendalapító, apáca    

 

Joigny, 1779. december 13. +Párizs, 1865. május 24. 

Madeleine-Louise-Sophie Barat 1779. december 13-án született az Auxerre 

egyházmegyei Joignyben. Apja kádár volt, s emellett kis földjét is mővelte. Magdolna-

Zsófia gyermekkorában jámborul élt, de semmilyen módon nem tőnt fel. Amikor 1789-ben 

elsı szentáldozásához járult, nagyon eleven szellemi képességet mutatott. Fivére, Lajos, 

akit 1795-ben, a forradalom zőrzavarai közepette szenteltek pappá, megbízható 

képzettséggel látta el. Még latinra és görögre is tanította, amelyeknek ismerete abban az 

idıben a nık körében igen ritka volt. Magdolna-Zsófia 1792-ben ismerte fel elıször 

világosan szerzetesi hivatását, ezt azonban csak nagy nehézségekkel követhette az uralkodó 

politikai viszonyok közepette. 1795-ben fivérével, aki lelki tanácsadója volt és 

megismertette a kolostori életmóddal, Párizsba ment. Más fiatal lányok is csatlakoztak 

hozzá, és vele együtt alkották egy közösség ıssejtjét. 

 

1800-ban fivérét felvették a „Pčres de la Foi” (A hit atyái) társulatba, amelyet 

Joseph-Désiré Varin (1769--1850) vezetett. Ez a kongregáció azt tőzte ki feladatául, hogy a 

feloszlatott Jézus Társaság helyébe lép, és elıkészíti annak visszaállítását. Varin hosszú 

ideje azzal a gondolattal is foglalkozott, hogy nıi kongregációt alapít, amelynek feladata 

lenne – tanító és oktató tevékenysége által -- a Szent Szív tiszteletének terjesztése. Miután 

Magdolna-Zsófia gyóntatóatyja lett, hamarosan felismerte, hogy képzettsége, emberi 

tulajdonságai, és mélységes jámborsága révén eszményi alapító lenne. Magdolna-Zsófia is 

felismerte Varin elképzeléseiben sajátos, személyes hivatását. Az „Institut du Sacré Coeur” 

(Szent Szív Intézete) elsı négy nıvére 1800. november 21-én tette le fogadalmát, és már 

1801 októberében nevelıintézetet nyitottak Amiens-ben, igen nehéz körülmények között. 

Magdolna-Zsófiát 1802. december 21-én fınöknıvé nevezték ki. Az a lelki irányítás, 

amelyet Varin és „A hit atyái” adtak át a nıvéreknek, lényege szerint jezsuita volt. Ez 

azonban kiválóan megfelelt Magdolna-Zsófia tetterıs és tevékeny vérmérsékletének. 

Szerencsétlen módon ebben az idıben súlyosan megbetegedett. 

 

Ennek ellenére az új kongregáció fejlıdésnek indult; megfelelıbb elhelyezést is 

találtak. Nem sokkal ezután Magdolna-Zsófia Grenoble-ba utazott, hogy Duchesne Szent 

Kalendárium 
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Filippine kis csoportját felvegye intézetébe. Amikor 1805 végén visszatért Amiens-be, azt 

találta, hogy egy volt klarissza, név szerint Baudemont nıvér a ház egyik gyóntató 

atyjának, Sambucy de Saint-Estčve abbénak a segítségével nagyon figyelemreméltó 

befolyásra tett szert a közösségben. 1806. január 18-án Barat anyát mégis megválasztották 

általános elöljárónınek, bár csak egy szavazattöbbséggel. Varin átadta neki a vezetés egész 

teljhatalmát. 

 

A Szent Szív Intézet ettıl kezdve gyorsan fejlıdött: új alapítások jöttek létre 

Poitiers-ban, Niort-ban és Gent-ben. Amiens-ben megnövekedtek a nehézségek Saint-

Estéve abbéval. Tetıpontjukra 1811 után jutottak, amikor az abbé elfogadhatatlan 

alkotmányt akart ráerıszakolni az intézetre, ezt azonban Varin elutasította, és Barat anya is 

vonakodott elfogadni. Az abbénak azonban megvoltak a pártfogói a kongregációban, és 

úgy tőnt, mintha szakadásra kerülne a sor, végül csak a belga ág szakadt el. A további 

viszályokból és az 1815 ıszén kirobbant válságból az intézet került ki gyıztesen. Barat 

anya most már nyilvánosságra hozhatta a Varin által elıkészített, jezsuita szellemő 

alkotmányt. Ezt az amiens-i közösség csak vonakodva fogadta el. Miután eme újjárendezés 

révén Barat anya egész életére szólóan általános elöljáró lett, megbízást kapott, hogy 

Párizsban alapítson noviciátust az egész kongregáció számára egy hozzá csatlakozó 

nevelıintézettel együtt. A nevelıintézetben csakhamar fınemesi növendékek gyülekeztek. 

Bár Barat anya megtett mindent, hogy fenntartsa a szegénységet és az egyszerőséget, az 

intézet apostolsága -- legalábbis Franciaországban -- egyre jobban a társadalom felsıbb 

rétegeire tolódott át. Az általa közvetített nevelés gondos volt, és különösen vallási téren 

nagyon megbízható. 

 

A Szent Szív Intézet most már igazán biztos alapokon állt. 1815-tıl megbízható 

támogatást kapott az újból visszaállított Jézus Társaságtól. „A hit atyái”, köztük Varin és 

Magdolna-Zsófia bátyja is, beléptek a Társaságba. 1818-ban Barat anya engedett Filippine 

Duchesne sürgetı kérésének, és Amerikába küldte elsı nıvéreit. A következı években 

került sor alapításokra Olaszországban és Svájcban, késıbb Hollandiában, Írországban, 

Spanyolországban és más országokban is. (1883-ban Magyarországon is.) 

 

Közben Barat anya, aki sikereiben és nehézségeiben egyaránt mindig alázatos és 

derős maradt, megöregedett. Erıs természetfölötti kisugárzása miatt általában nagy 

tiszteletet tanúsítottak iránta, de utolsó éveiben is súlyos próbákat kellett kiállnia. 1845-ben 

Affre érsek a jezsuitáknak megtiltott minden szolgálatot a Sacré Coeurben. 1850. április 

19-én fájdalmasan érintette Barat anyát Varin halála. Többször is megkísérelte, hogy 
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hivatalától visszavonuljon, de nıvértársai nem fogadták el lemondását. Ereje azonban 

megfogyatkozott, 1865. május 24-én, mennybemenetel ünnepén meghalt. 

1908. május 25-én boldoggá, 1925. május 24-én pedig szentté avatták. 

 

 

 

Május 4. SZENT FLÓRIÁNSZENT FLÓRIÁNSZENT FLÓRIÁNSZENT FLÓRIÁN    
 
 

Lorch (Felsı-Ausztria), 304. május 4. 

Magas rangú katonatiszti családból származott, s maga is a császári hadsereg tisztje 

lett. A 3. sz. második felében szolgált, s mint sok más katona, ı is keresztény lett. A század 

utolsó évtizedei aránylag nyugodalmasok voltak az Egyház számára, így Flórián kitöltvén a 

szolgálat éveit, békességben vehetett búcsút a hadseregtıl, s mint kiszolgált katona 

Noricum tartományban, Mantemban (Krems mellett) telepedett le. 

 

Diocletianus császár alatt, 303-ban ismét kitört az egyházüldözés. Amikor Flórián 

megtudta, hogy az Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch) elfogtak negyven keresztényt, 

útra kelt, hogy amiben csak tud, segítségére legyen a foglyoknak. Mielıtt még beért volna 

a városba, önként föltárta keresztény voltát. Elfogták és Aquilinus bíró elé vitték, aki 

megbotoztatta, és arra ítélte, hogy nyakában kıvel vessék a folyóba. Az ítéletet 304. május 

4-én hajtották végre: az Enns hídjáról taszították le Flóriánt. 

 

Holttestét egy Valéria nevő özvegy kiemelte a vízbıl és eltemette. A sír fölé késıbb 

templomot építettek, mely a bencések, majd a lateráni kanonokok gondozásába került. 

Körülötte épült ki a mai híres kegyhely, St. Florian (Linztıl délre). Tisztelete fıként 

Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. Árvizek és tőzvészek ellen 

védı szent. 

 

A 17. sz. óta alig van olyan magyar helység, ahol Szent Flórián képét vagy szobrát 

meg ne találnánk templomokban, házakon, utak mentén. Katonaruhában, égı házzal 

ábrázolják, melyre dézsából vizet önt. Erre az ábrázolásmódra legendája két magyarázatot 

is kínál. Az egyik szerint Flórián még gyermek volt, amikor imádságára csodálatos módon 

kialudtak egy égı ház lángjai. A másik magyarázat szerint egyszer egy szénégetı nagy 

máglyát rakott, melyet annak rendje-módja szerint portakaróval fedett be. Amikor a farakás 

belseje már izzott, egy nagy szélvihar megbontotta a portakarót, és az egész lángba borult. 

A szénégetı próbálta újra befödni a máglyát, de eközben ı maga is a lángok közé esett. 
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Nagy veszedelmében így fohászkodott: „Szent Flórián, aki vízben lettél vértanú, küldj vizet 

segítségemre, és mentsd meg az életemet!” Azonnal víz öntötte el a máglyát, és a 

szénégetı megmenekült. 

 

Legendája szerint, amikor Lorchba indult, a keresztények után kutató katonákkal 

találkozott. Így szólt hozzájuk: „Ne fáradjatok tovább a keresztények kutatásával, hiszen én 

magam is keresztény vagyok. Forduljatok meg, és jelentsétek a parancsnoknak.” 

 

Aquilinus elıször nyájasan beszélt az elébe állított Flóriánhoz: „Jöjj velem, és 

bajtársaiddal együtt áldozz az isteneknek, s velük együtt ismét élvezni fogod a császár 

kegyelmét”. Flórián ezt megtagadta, s mikor Aquilinus kínpaddal fenyegette, így 

imádkozott: „Uram Istenem, tebenned reméltem, tehát soha meg nem tagadhatlak. Kész 

vagyok érted szenvedni, és föláldozni életemet, csak adj erıt a szenvedésre, és végy föl 

választottaid sorába, kik elıttem megvallották szent nevedet.” 

 

Aquilinus ennek hallatára rákiáltott: „Micsoda badarságot beszélsz, hogy dacolni 

akarsz a császár parancsával!” Mire Flórián: „Míg földi fegyvert hordtam, titkon 

szolgáltam Istenemet, és a sátán soha nem bírt elidegeníteni tıle. Most a testem ugyan 

hatalmadban van, de a lelkemnek nem árthatsz, mert az egyedül Istené. Engedelmeskedem 

parancsaidnak, amennyiben, mint katona ezzel tartozom, de arra senki nem kényszeríthet, 

hogy bálványokat imádjak!” Miközben botozták, ezt mondta: „Tudd meg, semmiféle 

kínzástól nem félek. Gyújtass máglyát, és én Jézus Krisztus nevében örömmel lépek rá. 

Íme, most áldozatot mutatok be Uramnak Istenemnek, aki megerısített, s ezen 

megtiszteltetésre méltatott engem.” 

 

Egykori katonatársai vitték a kivégzésre. Megkötözték, követ kötöttek a nyakába, és 

fölállították a híd korlátjára, de egyikük se merte a vízbe taszítani. Hosszú idı után jött egy 

fiatal katona, aki nem ismerte Flóriánt, ı odaugrott és belelökte a folyóba. Amikor azonban 

kíváncsian utána tekintett, hogy lássa elmerülését, megvakult. 
 (Összeállította: Szőcs Judit) 

Jöjj Szentlélek, Úristen!Jöjj Szentlélek, Úristen!Jöjj Szentlélek, Úristen!Jöjj Szentlélek, Úristen!    
 

Áldott Pünkösdi ünnepeket Áldott Pünkösdi ünnepeket Áldott Pünkösdi ünnepeket Áldott Pünkösdi ünnepeket 
kívánunk minden kedves kívánunk minden kedves kívánunk minden kedves kívánunk minden kedves 

olvasónknak.olvasónknak.olvasónknak.olvasónknak.    
    

Szerkeszt‹ÔségSzerkeszt‹ÔségSzerkeszt‹ÔségSzerkeszt‹Ôség    
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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     
DicsÕséges olvasó 

 

 
 
 
 
5. aki téged, Szent Szőz, a mennyben 
megkoronázott 

 
 
 
 
 

„A versenyzı is csak akkor nyer babérkoszorút, 

ha szabályszerően küzd.” (2Tim 2,5) Mária a hit 

szabályának megfelelıen küzdött, engedelmes 

volt és alázatos, ezért az Úr nagy dolgokat 

mővelt vele, uralkodókat taszított le trónjukról, 

éhezıket töltött be jókkal, és fölkarolta szolgáját 

(vö. Lk 1.54). A korona, amelyre áhítozunk, csak ilyen lehet: hitünk, jócselekedeteink, 

erényeink, jószándékunk, imádságaink, szolgálatunk beteljesedése. Minden más hamis, 

talmi, délibáb, értéktelen csillogás, amely odaát kialszik. Szőzanyánk, pártfogold 

mindazokat, akik a te utadon járnak; adj erıt a megtérıknek, új látóhatárt a missziók 

népeinek, segíts, hogy az elöregedett, megfáradt Európa az Evangélium friss talajává 

váljon, s kortársaink is a maradandó, isteni dicsıségre akarjanak eljutni! 

 

Ha elhagysz, mint az ég alján a nap, 

mit is tehetnék, hogy ne szánjanak, 

 

ki fogná föl szívével énekem, 

ha te sem érzed, hogy ki vagy nekem 

(József Attila: Ha elhagysz;…) 
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� 
A lelkész fia megszerzi a jogosítványt. Odamegy az apjához elkérni 

az autót: 
- Ajánlok egy üzletet - mondja az apja. Ha levágatod a hajad, 

viheted a kocsit. 
- De annak idején Sámsonnak is hosszú haja volt, Mózesnek és 

Jézusnak is - próbálkozik a fiú. 
- Igen, de ık mindenhová gyalog mentek. 

� 
Gyónás közben egy súlyos vétek bevallása után a pap megkérdezi: 

- Amikor ezt a bőnt elkövette, nem szólalt meg a lelkiismerete? 
- Megszólalt az, de én nagyothallok. 

� 
- Te megcsalsz engem! - mondja Éva Ádámnak. 
- Hogy tudnálak megcsalni, mikor te vagy az egyetlen nô az 

Édenben?! 
Éva elhallgat, éjjel azonban Ádám arra ébred, hogy bökdösik. 
- Te vagy az, Éva? Mit csinálsz? - kérdezi álmosan. 
- Számolom a bordáidat... 

� 
Beszól a farkas a gidáék házába: 
- Nyissatok ajtót, én vagyok a ti mamátok, tele van friss 

tejjel a tôgyem. 
- Hazudsz farkas, mi a mamát sörért küldtük! 

� 
Használt a szúnyogriasztó, amit tegnap adtam? - kérdi egyik 

szomszéd a másiktól. 
- Sajnos nem. Egész éjjel csíptek a vérszívók, pedig este megittam 

az egészet! 

� 
Bevezet ik a mBevezet ik a mBevezet ik a mBevezet ik a mőőőőtttt ııııkben a robot  segí tskben a robot  segí tskben a robot  segí tskben a robot  segí ts éget.  Az orvosnak éget.  Az orvosnak éget.  Az orvosnak éget.  Az orvosnak 

csak mondania kel l :csak mondania kel l :csak mondania kel l :csak mondania kel l :     
–––– Robot,  vágd le a beteg bal  lábát! Robot,  vágd le a beteg bal  lábát! Robot,  vágd le a beteg bal  lábát! Robot,  vágd le a beteg bal  lábát!     
––––    ........ ....     
–––– Mondom, a BALT! Mondom, a BALT! Mondom, a BALT! Mondom, a BALT!    
––––    .. ... ... ... .     
–––– Mondom, a LÁBÁT! Mondom, a LÁBÁT! Mondom, a LÁBÁT! Mondom, a LÁBÁT!    

Viccek: 
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A rejtvényre adott megfejtéseiket május 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 

Az áprilisi rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Van, de hideg!” 
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