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Add, hogy a Téged magasztaló 

hálaadásunk átjárja szívünket nemcsak, 

amikor a szent Fiad vendégségében 

részt veszünk, hanem az ünnepeken túl 

is.

A feltámadás testet, lelket 

átformáló erejéből adj arra az időre is, 

amikor szembe kell néznünk az élet 

bűneivel és csábításaival. Adj lelki 

táplálékot nemcsak az örök életre, 

hanem arra is, hogy már e jelenvaló 

gonosz világban is Néked tetsző módon 

tudjunk élni.

Egyesíts minket Krisztus 

feltámadásának lelkületében, hogy 

békességben, egyetértésben, 

megbocsátó szeretetben végezhessük 

el szolgálatunkat, és a feltámadott 

Krisztus tanúi lehessünk.

Ámen.
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Szentek és 
ünnepeink

1. Szerda Szent Hugó
2. Csütörtök Paolai Szent Ferenc
3. Péntek Szent Richárd
4. Szombat Lengyel István, Szikszer Ilona, 

valamint Etelka és László
Szevillai Szent Izidor

5. Vasárnap 9h: Papp József és Papp Tibor
este: Paplogó József és nagyszülők

Virágvasárnap
Szent Vince

6. Hétfő Szent Vilmos
7. Kedd De la Salle Szent János
8. Szerda Szent Dénes
9. Csütörtök Nagycsütörtök

Szent Valér
10. Péntek Nagypéntek

Szent Ezekiel
11. Szombat 19h: Nagyszombat

Szent Szaniszló
12. Vasárnap 9h: Rózsafüzér Társulat

este:
HÚSVÉT

Szent I.Gyula
13. Hétfő este: HÚSVÉTHÉTFŐ

Szent Hermina
14. Kedd Szent Tibor
15. Szerda
16. Csütörtök Szent Anasztázia
17. Péntek Szent Bernadett
18. Szombat Szent Izidor
19. Vasárnap 9h: Szalma Istvánné Rozsi 

Erzsébet
este: Vőneki Mihály, Molnár 
Mária és a család elhunyt tagjai

Húsvét 2. vasárnapja
Szent Apollónius vértanú

20. Hétfő Szent Emma
21. Kedd Szent Anzelm
22. Szerda Szent Noémi
23. Csütörtök Szent Adalbert
24. Péntek Szent György
25. Szombat Szent Márk evangélista
26. Vasárnap 9h: Nagy Ferencné Tanács 

Franciska
este:

Húsvét 3. vasárnapja
Szent Ervin

27. Hétfő Szent Marianna

28. Kedd Szécsi Mátyás, Dunai Rozália Chanel Szent Péter
29. Szerda Sziénai Szent Katalin
30. Csütörtök Szent V. Piusz pápa

Miseszándékok
Április (az esti szentmisék időpontja 18 h)
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AZ ÉHSÉG

Minden ember testvérünk. Krisztus vére valamennyiünket ugyanannak az Atyának 
gyermekeivé avatott. Ha egy családban valaki szenved, vagy meghal, mindenki fájdalmat érez. 
Tudjuk azt is, hogy ma, szerte a világon minden esztendőben ezrek és ezrek halnak éhen. Nem 
élhetünk mi sem úgy tovább, mint régen. Még akkor sem, ha anyagi lehetőségeink megengedik, 
hogy a közepesnél sokkal jobban éljünk, még akkor sem állhatunk ölbetett kezekkel e probléma 
előtt. Újra csak kihangsúlyozzuk: ha nem küzdünk teljes erőnkkel egy jobb és igazságosabb, egy 
emberibb világért, súlyos bűnt követünk el!

*

„Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözött és dúsan lakmározott mindennap. 
Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele. Szívesen jóllakott 
volna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal is, de senki sem adott neki. Csak a kutyák jöttek és 
nyalogatták sebeit.” (Lk 16,19-21)

„Akkor (Jézus) meghagyta tanítványainak: Telepítsétek le őket csoportonkint ötvenével. 
Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Ezután fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az 
égre és megáldotta azokat. Majd megtörte és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután 
mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosár kenyérmaradékot szedtek össze.” (Lk 9,14-17)

*

Ettem,
Túl sokat ettem.
Ettem, mert mások is ettek.
Mert vendégül hívtak,
Mert társaságban voltam és ez a társaság nem értette volna meg,
De minden fogás,
Minden falat,
Minden harapásnyi étel csak nagy nehezen ment le.
Túl sokat ettem, Uram,
Míg ugyanabban a pillanatban a saját városunkban, üres konzervdobozzal a kézben 

ezerötszáz személy várt, és állt sorban az ingyenes népkonyha előtt az üres levesért,
Míg egy asszony a lépcsőház alatti vackában ette, amit kora reggel összekaparászott a 

hulladékos ládák fenekén,
Míg az utcakölykök blokkház tanyájukon az aggok menhelyéről kapott hideg maradékokon 

osztozkodtak,
Míg szerte a világon, tíz, száz, ezer szerencsétlen ember vonaglott kínzó fájdalmak 

közepette és halt éhen kétségbeesetten a tehetetlen rokonok előtt.

Fertelmes látvány ez, Uram, tudom.
És az emberek is tudják ma már ezt mindnyájan.
Tudják, hogy nemcsak néhány szerencsétlen éhezik a házuk körül, de akár százával 

mérhetik számukat!
Tudják, hogy nemcsak ez a néhány száz szerencsétlen létezik, de az országhatárokon túl 

ezrek éheznek már!
És tudják, hogy nemcsak ezrével vannak éhező emberek, akik koplalnak mindennap, de a 

világon milliókra ugrik már számuk!
Megrajzolják precízen már az éhezők atlaszát is,
Melyről döbbenetes képpel merednek felénk a halálos zónák.
Irgalmat nem ismerő erővel beszélnek a számok.
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A nyolcmilliós embertömegben a francia havi legkisebb átlagfizetés másutt a legnagyobb 
évi átlagot jelenti.

Az emberiség egyharmada nem eszik eleget.
Egyetlen éhínség idején több millió ember pusztul éhen Indiában,
És egy hindu átlag életkora alig éri el a huszonhat esztendőt.

Látod, Uram, a térképet és olvasod a számokat.
Nem mint egy statisztikus olvasná klimatizált irodájában,
Hanem mint egy népes család atyja, aki gyermekei feje fölé hajol.

Látod, Uram, a térképet és ezeket a számokat is ismered régidőktől fogva.
Ez a térkép lebegett előtted, amikor elmondtad a szegény Lázár és az asztalához ülő 

dúsgazdag történetét.
Ez a kép volt előtted akkor is, amikor számomra említetted föl az Utolsó Ítélet napjait.

„:Éhes voltam…”

Könyörtelen vagy, Uram!
Te állsz sort az olcsó népkonyhák előtt,
Te eszel a szemétládákban talált hulladékokból,
Te haldokolsz az éhínség gyötrelmei közepett,
S Te halsz meg huszonhat éves fejjel, egyedül, egy csendes sarokban,
Amíg a világ nagy dísztermének egy másik szögletében – a család néhány tagjának 

társaságában – ímmel-ámmal, kelletlenül eszem meg azt, ami neked kellene, hogy egyszerűen 
életben maradhass.

„…Éhes voltam…”
Eszembe idézheted ezt Uram, ha majd egyszer megállnék szolgálatod teljesítése közepett.
Mert hogyan, miképpen állhatnék meg egy percre is az étel kiosztásában, amikor 

testvéreim száma végtelen.
S mindig akad olyan, akinek kevés jut.
Testvéreim jussáért küzdeni sohasem szűnhetek meg!

Nem kis dolog, Uram, ételt adni a Világnak.

Jobban szeretek csendben imádkozni,
Jobban szeretek pénteki napon böjtölni,
Jobban szeretem a szegényeket látogatni,
Jobban szeretek ajándékot adni az árvaházak szeretetvására számára,

Igaz, de mindez nem elég!
Mindez csak semmiség, ha egy napon mégis azt mondhatod majd nekem is: „Éhes 

voltam…!”

Nem vagyok többé éhes, Uram.
Nem akarok többé éhes lenni, Uram!
Csak annyit akarok enni ezután, mint amennyi ahhoz szükséges, Uram, hogy Téged híven 

szolgálhassalak és küzdhessek minden testvéremért.
Mert Te éhezel, Uram,
Mert Te szenvedsz éhhalált, amíg én torkig ettem magam…

(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! című könyvéből)



Csodatévő 2009. április


              5              

" „ ’ ’Hazai”" ” versek

Árnyékom a Barátom

Kísérlek, hisz én árnyékod vagyok,
Az életedről, én mindent tudok.
Tudom, hogy milyen kisgyermek voltál,
Azt is, amikor felnőtté váltál,
Emlékszem, milyen volt gyermekkorod,
Felnőttként hogyan alakult sorsod.
Volt benne minden: öröm és bánat,
Szeretted mindig édesanyádat.

Amikor elhagytad a szülői házat,
Sírva néztek szeretteid utánad.
Te is sokat haza haza néztél,
Amíg sorsodba bele nem törődtél.
A Piroskán kívül nemsokára,
Sokat gondoltál kis Arankádra.
Ha bármerre szólított az élet
Várt reád a családi fészek.

Ha öröm ért, te olyan boldog voltál,
Mint: a madár, ágról ágra szálltál.
Ha bánat, ború érte életed,
Mindig azt hitted, az lesz végzeted.
Pedig az élet, öröm és bánat,
Az formálta szíved és a szádat,
És ha bármelyikkel találkoztál,
Az Istenbe bízva imádkoztál.

Volt is mindig miért imádkoznod,
Hol kérned Istent, vagy hálát adnod.
Így szálltak el feletted az évek,
Sokszor megsegített Isten téged.
Ha belegondolsz, és visszanézel,
Megérdemelted te azt, mit érzel.
Ismerem lelkiismeretedet,
Nem volt benne mindig szeretet.

Ami elmúlt, az már nem jön vissza.
Élj úgy, hogy a lelked legyen tiszta.
Készen legyél mindig a halálra,
Nem lehet tudni, mennyi van hátra
A hatvan éved már tovaszállt,
A legnagyobb örömöd az unokák.
Annyi biztos, hogy ezt már megérted,
Az is biztos, ennyit már nem érsz meg.

De ne búsulj, lesz még szép a világ,
Tarka mezőkön illatos virág.
Lágy szellő még lágyan megsimogat.
Míg végcélja felé halad a vonat.
Én hűséges társad veled megyek,
Én mondom utolsónak: Isten veled.
Ha úgy élsz, Isten akkor is szeret,
A mennyben várja majd a lelkedet.

1993. március

Tanács Béla:
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Egyházközségi hírek:
Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a 

következő telefonszámokon lehet elérni:

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

Miserend: kedd-szombat: 18.00

vasárnap: 9.00 és 18.00

A plébánia ügyfélfogadási rendje:

Kedd: 900 – 1200 –ig.

Péntek: 900 – 1100 –ig.

A röszkei plébániahivatalt ezentúl mobiltelefonon is hívható: 

06-30-359-1050.

A plébánia weboldala: www.plebaniahivatal.roszkenet.hu

A nagyböjti időszakban péntekenként a szentmise előtt fél 
6 órai kezdettel keresztutat végzünk a templomban.

Április 5-én, virágvasárnap a templom énekkara fogja 
előadni a „Passiót”. A szentmise után képviselőtestületi 
választások lesznek templomunkban.

Április 10-én, nagypénteken a bérmálkozásra készülők 
fogják vezetni a keresztutat 16 órai kezdettel.

Egész nap gyónási lehetőséget biztosítunk:
9.00 – 12.00, valamint 15.00 – 16.00 között.

Április 12-én, húsvétvasárnap 9 órakor kezdődik az ünnepi 
szentmise, valamint azt követi a körmenet.

Április 14-től (keddtől) 19-ig (vasárnapig) nem lesz 
szentmise templomunkban. Mindennemű lelkipásztori ügyben 
kérjük, a mórahalmi plébániát keressék!



Csodatévő 2009. április


              7              

SZERTARTÁSREND A NAGYHÉTEN
ÉS A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ALATT:

Április 5., vasárnap
VIRÁGVASÁRNAP

9 óra – ünnepi szentmise, benne: 
barkaszentelés, Passió (a templomi énekkar 
előadásában)

Április 9., csütörtök
NAGYCSÜTÖRTÖK

18 óra – az Utolsó Vacsora emlékmiséje
utána – Jeremiás Siralmai, virrasztás az 
Eucharisztia előtt.

Április 10., péntek
NAGYPÉNTEK

16 óra – Keresztút
utána – virrasztás a Szent Sír előtt.
17 óra – nagypénteki szertartás
9 és 12, ill. 15 és 16 óra között folyamatos 
gyónási lehetőség.

Április 11., szombat
NAGYSZOMBAT

19 óra – Húsvét vigíliájának ünneplése, 
benne: tűzszentelés és
fényliturgia, Húsvéti örömének, vízszentelés.

Április 12., vasárnap
HÚSVÉTVASÁRNAP

9 óra – ünnepi szentmise körmenettel
18 óra - esti szentmise

Április 13., hétfő
HÚSVÉTHÉTFŐ

18 óra - szentmise

Áldott, békés 

húsvéti 

ünnepeket 

kívánunk 

minden kedves 

olvasónknak.

SzerkesztÔség
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lgondolkodtató!!!

Élt az erdőben egy nyúl. Jól él nyáron, semmi gondja, hej, de télen 
sanyarú a sorsa - szérűre kell mennie, onnan zabot csennie.

Elmegy egyszer egy paraszthoz, parasztember szérűjére - ott van már 
egy falka nyúl. A mi nyulunk így beszél:

- Nem bajuszkám van: araszos bajszom, nem lábacskám, roppant 
mancsom, nem fogam van, agyaram van. Nem félek én senkitől.

Elfecsegték a nyulak a holló nénének, mivel kérkedett a társuk. Az 
pedig a nagy kérkedő keresésére indult. Rá is talált egy fa tövében. Megijedt 
a nagy legény.

- Holló néne, ó, jaj nekem, soha többé nem kérkedem!
- Halljam, hogy kérkedtél!
- Nem bajuszkám van: araszos bajszom, nem lábacskám, roppant 

mancsom, nem fogam van, agyaram van!
Megcibálta szelíden a holló.
- Ne dicsekedj máskor!
Egyszer a holló kerítésére telepedett, a kuvaszok megtámadták: 

húzták, tépték, rázták, cibálták. Meglátta ezt a mi nyulunk: „Segítek én 
rajta!” - gondolta magában.

Felszökkent a dombra és ott békésen megállott. A kuvaszok 
észrevették, odahagyták a holló nénét, s a nyúl után eredtek. Elröppent a 
holló, fel a kerítésre. A nyúl meg elszaladt a kuvaszok elől. Találkozott 
nemsokára ezzel a nyúllal a holló néne, s lekiáltott néki:

- Nem kérkedő vagy te: igazi vitéz vagy te!

E
Alekszej Tolsztoj:

 A kérkedő nyúl

Börcsök Eszter rovata
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Almás csirkemell

Elkészítés:
A lebőrözött 

csirkemelleket csontozd ki, 
lapjában vágd ketté (esetleg 
gyengén klopfolhatod is), s 
sózd meg. Hevítsd fel a vajat, 
s a hússzeleteket mindkét 
oldalukon pirítsd meg. A 
sütéshez használt vajjal kenj 
ki egy tepsit, majd az alját borítsd be a hús felével, azon 
terítsd el a kicsumázott, felkarikázott alma felét, s azt hintsd meg kicsi sóval és cukorral, majd 
jöhet a maradék hús és a maradék alma. A tejszínbe keverd bele az őrölt fűszereket, sózd, cukrozd, 
majd locsold meg vele a tepsi tartalmát. Fedd le az edényt, s előmelegített sütőben közepes lángon 
- 30-40 perc alatt - süsd meg. Ha kész, vedd le a fedelét, szórd rá a reszelt sajtot, s annyi időre tedd 
vissza a sütőbe, amíg a sajt megolvad.

Aranygaluska

Elkészítés:
Az élesztőt futtasd fel. Majd dolgozd össze az átszitált liszttel, a tojássárgájával, egy 

csipetnyi sóval, s annyi tejjel, hogy viszonylag lágy tésztát kapj. Ezután gyúrj bele 5 dkg 
margarint, s a tésztát keleszd a kétszeresére. Közben a maradék margarint olvaszd meg, a diót 
pedig keverd össze a cukorral. Ha a tészta megkelt, nyújtsd ki egy ujjnyi vastagra, s késsel vagy 
egy kis pogácsaszaggatóval darabold fel. Egy mély tepsit kenj ki margarinnal, s az aljára rakj egy 
sor tésztagaluskát, azt szórd meg cukor-dió keverékkel, locsold meg olvasztott margarinnal, majd 
megint sor tészta következik, s arra megint cukor-dió és margarin. A legfelső sorban már csak 
margarin kerül a tésztára. Tedd hideg sütőbe, majd közepes tűzön süsd 35-40 percig. Frissen tálald, 
és borsodót adj mellé.

(Összeállította: Szűcs Judit)

Juci ünnepi receptjei

Hozzávalók (4 személyre):
 4 közepes csirkemell
 50 dkg alma
 5 dkg reszelt trappista sajt
 1 dl tejszín
 5 dkg vaj
 csipetnyi őrölt szegfűszeg
 csipetnyi őrölt fahéj
 csipetnyi őrölt gyömbér
 őrölt fehérbors
 kevés cukor
 só

Jó étvágyat!

Hozzávalók:
 50 dkg liszt
 20 dkg margarin
 10 dkg darált dió
 10 dkg porcukor
 2,5-3 dl tej
 1 tojássárgája
 2 dkg élesztő
 só
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Április 6. BOLDOG NOTKER bencés szerzetes

Sankt  Gal len kanton ,  840 körül .  +Sankt  Gal len,  912.  ápri l is  6 .
Beszédhibája  és  foghí ja miat t  ő  maga Balbulus ,  azaz  Hebegő Notkernek 

nevezte magát .  Ám a kortársai tól  „a Szent lélek edénye”,  az  utókortól  „ a köl tő”
nevet  kapta.

Notker  élete a  pol i t ikai  és  kulturál is  hanyat lás  idejére  es ik .  Nagy 
Károly hatalmas műve:  a  keresz tény Nyugat  népeinek egyesí tése a  róm ai  
hagyomány,  a  keresz tény hi t  és  a  frank ál lam jegyében,  epigonszerű utódai  
alat t  szét töredezet t .  A verduni  szerződés (843)  megpecsétel te  az  egység 
széthul lását ,  és  olyan történelmi folyamat  kezdetét  jelz i ,  amelynek jelentőségét  
a kortársak nem láthat ták előre.  Ez  a  szerződés nem hozot t  sem nyugalmat ,  sem 
békét ,  hanem sokkal  inkább ál landó új  viszálykodásokat ,  örökségfelosztó 
terveket  és  háborúkat .  A külső el lenségek:  normannok és  szaracénok tar tós  
fenyegetése jelentősen meggyengí tet te  a  karol ing utódál lam okat ,  olykor  
azonban felkel tet te  a  keresztény összetar tozás  érzését  is .  A III.  (Vastag) 
Károly (+888) alat t  újból  elér t  bi rodalmi egység csak mel lékes  epizód maradt ;  
a 9.  század bal jós  jelekkel  végződöt t .

A pol i t ikai  hanyat lásnak megfelel t  a  szel lemi-kul turál is  sül lyedés .  Az a 
nagyszabású  fáradozás  a művelődés  érdekében,  amelyet  „karol ing reneszánsz”
néven szoktak jelölni ,  a  9 .  század harmadik negyedében a nyugat i  f rankok 
birodalmában még egyszer  a  tetőpont jára jutot t ,  majd hamarosan kihunyt .  Sok 
i skola elsorvadt ,  kéziratok hevertek feldolgozat lanul ,  krónikák szakadtak félbe.

A kelet i  f rankok birodalmának kul turál is  központ jai  közé tar tozot t  
Sankt  Gal len is ,  amely ezekben az  egyébként  olyan kevéssé  szerencsés  években  
virágkorát  él te .  Eredet i leg az  í r  Szent  Gal lusnak,  Szent  Kolumbán 
taní tványának az  alapí tása vol t ,  ám Gal lus  halála után csakhamar  
visszafej lődöt t .  Szent  Otmár (689 körül–759) a  bencés  regula alapjain új  élet re  
kel tet te  az  alapí tás t .  A kolostor  elkeseredet t  küzdelmet  vívot t  a  terület i leg 
i l letékes  konstanzi  püspöktől  való függet lenségéért .  Jámbor Lajos  816 -  ban a  
kolostornak a szabad apátválasz tás  kivál tságát  adományozta.

Notker  840 körül  születet t  Thurgau tar tományban,  valószínűleg 
Jonschwilben (Sankt Gal len kanton).  Mivel  apja korán meghal t ,  Adalbert ,  Nagy 
Károly régi  hű harcosa vet te  magához,  és  azon fáradozot t ,  hogy nevel t jét  
megismertesse a  császár  nagy tet teivel .  A f iú  talán öt-hat  évesen bencés  
kolostorba kerül t ,  ahogy ez  akkoriban gyakran megtörtént .  A kolostorban 
Adalbert  f ia ,  Werinbert ,  aki  Fuldában tanul t ,  fogta párt ját  a  gyermeknek,  és  
gyakori  elbeszéléseivel  közel  hozta hozzá Nagy Károly jámborságát  és  egyházi 
tevékenységét .

Kalendárium
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A kolostori  i skola képzésének a cél ja  az  vol t ,  hogy Is ten szolgálatára 
nevel jen.  A lat in  zsol tárok gyakori  imádko zása azzal  az  előnnyel  j ár t ,  hogy 
idővel  megérezték valódi ,  eleven,  életközlő lüktetésüket .  Az a vir tuóz 
mesterség,  amel lyel  Notker  később himnuszaiban a gyakran merev nyelvi  
anyagot  összefűzte és  el rendezte,  bizonyára  i t t  nyerte  el  az  alapját .  A 
taní tásban ezután következet t  az  olvasás,  a  művészi  í rás ,  a  himnuszéneklés  és  a  
nyelvtan oktatása.  Mindezeket  klassz ikus és  keresz tény köl tők,  különösen 
Vergi l ius  és  Prudent ius  segí tségével  tanul ták.  Notker  görögül  is  tanul t  
valamennyi t ;  ez  nem vol t  bevet t  szokás az  ő korában.  A Bibl ia  a  lat in  nyelv i  
köntösben is  annyira elemi módon hatot t ,  és  olyan mélyen  megragadta a kora  
középkori  embert ,  hogy az  ősszöveg f i lológiai  kutatását  nem érezték 
szükségesnek.  A tanulónak végül  a  vers í rás t  kel let t  megkísérelnie,  és  Notker
ekkor tanul ta meg a köl tészet  mesterségbel i  fogásai t .

Később gyakran kisebb utazásokat  tet t  kolostori  ügyekben;  egyszer  
Zürich vidékére,  máskor Allgäuba,  leggyakrabban  pedig a  Thur és  Töss  közt i  
szülőföldjére.  Néha okmányokat  í r t  a  kolostor  számára,  egypá r  évig 
betegápolóként ,  alkalomszerűen pedig könyvtárosként  is  működöt t .  Már 
i f júkorában megbarátkozot t  két  jól  képzet t  társával ,  Ratpert tel  (+884) és  
Tut i lóval  (850 körül–913).  A szel íd  és  félénk Notker  a  barátai  közöt t  
t i sz tánlátó,  tudós,  bölcs  és  köl tő  vol t  egyben.  Éjfél  után  két  órakor,  amikor 
elhangzot t  a  laudes ,  mindhárman összejöt tek a scr iptoriumban,  és  a  reggel ig  
ter jedő órákat  közös munkával  és  e lmélkedéssel  töl töt ték el .  Egy i lyen 
alkalommal  fogant  meg a terv Notkerben,  hogy a Walafr id  (808/09--849) ál tal  
negyven évvel  azelőt t  összeál l í tot t  művet ,  Szent  Gal lus  éle tét  újból  megír ja .  –
Minden félénksége és  érzékenysége mel let t  Notkert  mélységes  belső nyugalom 
töl töt te  el .  I II.  Károly egy büszke  udvari  emberének,  aki  csodálkozot t  az  
egyszerű szerzetes  tudós tekintélyén,  és  azzal  a  gúnyos kérdéssel  akarta őt  
nevetségessé  tenni ,  hogy mit  tesz  Is ten ebben a  pi l lanatban,  nyugodtan 
válaszol ta:  „Azt  tesz i ,  amit  mindenkor tesz :  felemel i  az  alázatosakat ,  és  
megalázza a gőgösöket”.

Notker  különböző jel legű műveket  hagyot t  hátra.  Egykori  
taní tványának,  III .  Salamon (859–919) konstanzi  püspöknek ajánlot t  műve,  a  
Formulák könyve különféle  jel legű levelek  gyűj teményét  tar talmazza: 
személyes megnyi latkozásokat ,  vers leveleket ,  taní tó  leveleket ,  hivatalos  
i ratokat ,  jogi  okiratba foglalásokat ,  ki rályi  okleveleket .

870-ben az  idősebb nemzedék legtekintélyesebb egyháztörténésze,  
Szent  Ado (+875)  vienne-i  érsek saját  Mart i rológiumát  küldte el  Sankt 
Gal lenbe.  Notker  tanulmányozta a kéziratot ,  és  néhány javí tás t  vezetet t  bele.  
Később az  ál tala összeál l í tot t  Mart i rológium alapjává tet te ,  ös szevetet te  
Hrabanus Maurus megfelelő művével ,  és  szakaszok százai t  fűz te hozzá.  Ez  a 
túlságosan ter jedelmes megfogalmazás Ado megrövidí tet t  Mart i rológiumával  
szemben nem ter jedt  el .
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Amikor III.  Károly Sankt  Gal lenben tar tózkodot t ,  Notker  beszél t  neki 
Nagy Károly tet tei ről .  Rögtön felhívás t  kapot t ,  hogy í r ja  le  őket .  Ahogy a 
Himnuszok és  a Formulák könyvében,  valamint  Szent Gal lus  élet rajzában,  a  
Gesta Carol iban is  olyan jel legű művet  alkotot t ,  amilyennel  egyhamar senki  
sem próbálkozot t .  A szerző nem a történelemhez,  hanem a történetekhez 
fordul t .  A műben főleg a nagy uralkodó misz tikus  képe rajzolódik ki ,  de 
kiolvashat juk belőle Notker  nézetei t  i s  a  papi  fejedelmek helyes  és  hamis  
magatartásáról ,  a  bűnről  és  a  vezeklésről ,  az  ördögről  és  a  csodáról ,  a  császá r  
és  a  püspökök kölcsönös viszonyáról .  Különleges tetszéssel  rajzol ta  meg 
Károlynak a szent  dolgok és  az  Egyház i ránt i  gondoskodását .

Notker  halhatat lan  műve a Liber  hymnorumban összegyűj töt t  
szekvenciái .  Nyugat i  f rank minták alapján alkot ta meg s  vi t te  formai  és  
tar talmi  szempontból  egyaránt  a  l egnagyobb tökéletességre.

Himnuszaiban Notker  nemcsak zseniál is  köl tőnek mutatkozik,  hanem 
mélységesen jámbor  férf inak is ,  aki  határ talanul  t isz tel i  Krisz tust ,  Máriát  és  a  
szenteket .

Húsvét  ünnepi  szentmiséjében,  amikor a  Vict imae paschal i  laudes  
kezdetű szekvenciát  énekel jük,  Húsvét  áldot t  áldozatját  Notker  szavaival  
áldjuk.

912.  ápri l is  6-án hal t  meg Notker ,  amikor már Sankt  Gal lenben is  
megkezdődöt t  a  lelki  hanyat lás .  1513 -ban pápai  megbízás  alapján konstanzi  
Hugó püspök avat ta  szent té;  1624-ben megerősí tet ték kul tuszát .

Április 24. (Angelo Ercole) Menni Benedek

Milánó,  1841.  +Dinan 1914.  ápri l is  24.
Angelo Ercole Menni  1841.  március  11-én  születet t  Milánóban.  Az 

iskola befejezése után rövid ideig egy bankban dolgozot t ,  majd 19 éves  
korában belépet t  Is tenes  Szent  János ál tal  alapí tot t  Irgalmas rendbe,  ahol  
szerzetesként  a  Benedek nevet  vet te  fel .  1866-ban  pappá szentel ték,  és  26 éves  
korában Spanyolországba küldték,  hogy a  szekularizáció miat t  ot t  legyengül t  
rend helyreál l í tását  elvégezze.

Benedek atya  rendí thetet len hi tű  ember  vol t ,  és  ez t  a  hi tét  á t  tudta adni  
másoknak.  Az ő vezetésével  és  energiáival  a  missz iót  s ikeresen végrehaj tot ták.  
36 évet  töl töt t  Spanyolországban,  Portugál iában,  Mexikóban és  ezalat t  a  rend
tel jesen új jászületet t .  Egyedül  Spanyolországban 15 központot  hozott  lét re,  és 
igen  sok hivatás  születet t  környezetében .  A nők számára  megalapí tot ta  a  Jézus 
Szent  Szívének Irgalmas Nővérei  Társaságot ,  amely ma önál ló rend.  Rövid 
ideig az  Irgalmas rend ál talános főnökeként  szolgál t ,  és  1914 .  ápri l is  24-én  
hal t  meg,  száműzetésben,  Franciaországban.

1985-ben avat ta  őt  boldoggá,  1999 .  november 21-én szent té  II.  János 
Pál  pápa.

(Összeállította: Kiss Gábor)
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K ÖZL EMÉ NY

Ezúton tájékoztatjuk a Kedves Egyházközségi Tagokat, hogy a 2009. március 
15-ig leadott érvényes jelölések alapján a 2009. április 5-én tartandó egyházközségi 
képviselőtestületi választásokon az alábbi jelöltekre lehet szavazni.

Blazsanik István
Börcsök Andrea
Dobó Gábor
Dobó Józsefné
Dobó Zoltán
Fazekas Tibor
Fazekas Zoltán
Fodor Imre
Fodor Zoltán
Ifj. Ördög Szilveszter
Király Józsefné
Kispál Ferencné
Kispéter Gézáné
Kiss Gábor
Kucseráné Dr. Bende Zsuzsanna
Laki Judit

Magyari Lászlóné Börcsök Ilona
Márki Antalné
Mihály Sándorné
Nagy Tibor
Németh Zsuzsanna
Ocskó Szebasztian
Ocskó Sándorné
Ördög Tibor
Pap Istvánné
Sallai Sándor
Sövényházi Sándor
Szekeres József
Tóth Károly
Varga Csaba
Vargáné Ábrahám Ildikó
Vlocskó Mihály 

A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Hatóság 174/2009-es számú, a Plébániai 
Képviselőtestületek megújításáról szóló határozata alapján a fentebb megadott 
jelöltek közül 15 főt lehet megjelölni a választáskor.

Április 5-én, a szentmisét követően minden 18. életévét betöltött 
megkeresztelt, vagy 18. életévét be nem töltött, de már megbérmált személy a 
plébánia pecsétjével ellátott hivatalos választási lapon szavazhat a jelöltekről, 
akik megfelelnek az előírt feltételeknek, továbbá vállalják, hogy a plébánia 
közösségének életében, mint képviselők is tevékenyen részt kívánnak venni.
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Húsvéti locsolóversek!

1. Üdvözlöm e szent ünnepet, a ház minden lakóit,
Kívánom, hogy töltsék vígan ennek minden óráit.
Vagyon itt egy szép virágszál, aki, tudom, öntözést vár,
Mert víz nélkül minden plánta, úgy gondolom, elszáradna!
De hogy ő soká viruljon, szép orcája is piruljon,
Megöntözöm piros vízzel, fogadja el jó szívvel!

R

2. Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

R

3. Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntözőlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért piros tojást kapok.

R

4. Én kis kertész legény vagyok,
Rózsavízzel locsolkodok.
Úgy locsolom a lányokat,
Mint kertész a virágokat. (Nem sajnálva a vizet!)
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R
Egy amerikai vallási szekta lapjában a következő felhívásjelent meg:

KÖZELEG A VILÁGVÉGE!
Néhány nap múlva, szeptember 12-én megsemmisül a bűnös föld!
Térjen meg ön is, míg nem késő!
Vegyen részt utolsó imaóránkon!
A megdöbbentő közlemény alatt még ez állt, kisebb betűkkel:

Az eseményekről részletes beszámolót közlünk a következő számunkban…

R
Edisont egyik barátja vacsorára hívta meg. A házigazda 

pohárköszöntőjében hosszan méltatta a tudós találmányait, s külön kitért 
a legelső beszélőgép ismertetésére.

A szónoklat után Edison felállt és szót kért:
– Köszönöm házigazdánknak ezt a szép méltatást, de ki kell javítanom 

egy tévedését: 
A beszélőgépet Isten alkotta, én csak az első olyat találtam fel, 

amelyet ki is lehet kapcsolni!

R
Kovácsék a házpadlását takarítják, és találnak egy 10 évvel ezelőtti 

cipőjavításról szóló cédulát, amit nem váltottak ki. Jót mulatnak rajta, és próbálnak 
visszaemlékezni, melyikük hagyta ott a cipőjét a cipésznél.

– Mit gondolsz, meg van még az a cipő?
– Nem tudom, talán utána kellene járni.
A férfi autóba ül, elhajt a cipészhez, és bemutatja a cédulát. Nagy 

meglepetésére a cipész hátramegy a műhelybe, és keresni kezdi a cipőt. Kis idő 
múlva azonban üres kézzel jön vissza:

– Sajnos, csak csütörtökre lesz kész.

R
A rendőrökkel intelligenciatesztet végeztetnek. Behívják az első rendőrt, és 

mutatnak neki egy képet profilból. Megkérdezik, mi tűnik fel neki leginkább a képen. 
Azt mondja a rendőr:

- Ennek az embernek csak egy füle van.
- Ki van rúgva! - jön a válasz.
Bemegy a második, a kérdés ugyanaz. A válasz:
- Ennek az embernek csak egy füle van.
- Maga is ki van rúgva! - fakad ki a vizsgabiztos.
A harmadik rendőrnek már súg a két első, hogy bármit mondjon, csak azt ne, 

hogy egy füle van, mert kirúgják. Bemegy a harmadik, a kérdés ugyanaz. A válasza:
- Ennek az embernek kontaktlencséje van.
A vizsgabizottság meglepődik, előszednek nagyítókat, mikroszkópot, és kiderül, 

hogy a képen levő embernek tényleg kontaktlencséje van. Csodálkoznak, hogy ilyen 
remek megfigyelővel még nem találkoztak. Meg is kérdezik, hogy honnan tudta. Mire a 
rendőr:

- Ennél mi sem egyszerűbb. Szemüveget nem hordhat, mert csak egy füle van.

Viccek:
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Az áprilisi rejtvény megfejtése: 
Golgota, lábmosás, szamárcsikó, 
üres sír, nagyszombat, 
Getszemáni, Kaifás, János, 
Cirenei, Júdás, Pilátus

A rejtvényre adott megfejtéseiket minden hónap 28-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévő” szerkesztőinél, a „Csodatévő fillérek” perselybe vagy 
Interneten.

Előző rejtvényünkre sajnos egyetlen egy helyes megfejtést sem érkezett!

A márciusi rejtvényünk helyes megfejtése:

„1. Jákob 2. Jónás 3. Judit 4. Jób 5. Jakab 6. János 7. Júdás 8. Jairus”

CSODATÉVŐ 
A röszkei egyházközség havonta megjelenő lapja

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Ocskó Sebastian, Szűcs Judit
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert

Lektorálta: Liszkai Tamás plébániai kormányzó
E-mail: csodatevo@citromail.hu

Rejtvény
Gyerekeknek!!!

Az alábbi ábra kitöltésével a nagyheti 
események mozzanatai elevenednek meg! 
A kitöltésben a meghatározások és 
helyenként a képek segítenek!

Vízszintesek:

1. Jézus halálának helye héberül. (Jn 19, 17)
2. Az utolsó vacsorának az a szertartása, amely ellen Péter apostol először tiltakozott. (Jn 13, 1)
4. Milyen hátasállaton vonult be Jézus virágvasárnap Jeruzsálembe? (Lk 19, 33)
9. Jézus feltámadását jelezte Mária Magdolnának, az asszonyoknak és az oda siető apostoloknak.
12. Jézus sírban pihenésének napja.

Függőlegesek:

1. Jézus ebben a kertben 
virrasztott az utolsó 
vacsora után.

3. A főtanács élén álló 
főpap Jézus halálra 
ítélésekor. (Mt 26, 57)

5. Az apostol, akire Jézus 
rábízta édesanyját.

7. Kényszerítették, hogy 
vigye Jézus keresztjét. 
(...................... Simon)

8. "Vétkeztem, elárultam 
az igaz vért." Ki mondta?

9. Ő javasolja a 
zsidóknak: engedjenek 
szabadon a foglyaik közül 
egyet.

11. Mielőtt megszólalt a 
kakas, háromszor tagadta 
meg Jézust.


