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Ima a szülőkért

Atyám, én még gyermek vagyok,

Nem szólok úgy, mint a nagyok.

A szavakat nem keresem,

De azért fogadd kedvesen.

Áldd meg az édesanyámat,

Ki gondoz, és értem fárad.

Nem alszik,  és meg se pihen,

Hal lgatja,  hogy ver a szívem.

Apámat is áldd meg, Atyám,

Ki dolgozik,  keres reám.

Karját,  lelkét erősítsd meg,

Legyen kemény szíve, meleg.

Nem találom a szavakat,

Jobban tudod, Atyám, magad.

Tudod, hogy én mit gondolok:

Áldd meg, hogy legyenek

Boldogok!
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Szentek és 
ünnepeink

1. Péntek Szent József, a munkás
2. Szombat Szent Atanáz
3. Vasárnap 9h: 

este:
Húsvét 4. vasárnapja
Szent Fülöp és Jakab 

apostolok
4. Hétfő Szent Mónika
5. Kedd Szent Irén
6. Szerda Szent Judit
7. Csütörtök Boldog Gizella
8. Péntek
9. Szombat Szent Gergely
10. Vasárnap 9h: Páduai Szent Antal tiszteletére 

gyógyulásért
este:

Húsvét 5. vasárnapja
Szent Izidor

11. Hétfő Szent Ferenc
12. Kedd Krabót György és szülők: Túmó 

István és Király Hermina, valamint 
élő és elhunyt családtagokért

Szent Pongrác

13. Szerda Ábrahám Imre Szent Szervác
14. Csütörtök Szent Bonifác
15. Péntek Szent Zsófia
16. Szombat Nepomuki Szent János
17. Vasárnap 9h: Szabó Imre

este:
Húsvét 6. vasárnapja

Szent Paszkál
18. Hétfő I. János pápa
19. Kedd Celesztin pápa
20. Szerda Sziénai Szent Bernardin
21. Csütörtök Hálaadás házassági évfordulóra (43) Bobola Szent András
22. Péntek Szent Rita
23. Szombat Dunai Péter és Kádár Rozália Boldog Apor Vilmos
24. Vasárnap 9h: Tóth Dezső, Tóth János, Hajós 

Julianna
este:

Urunk mennybemenetele
Szűz Mária keresztények 

segítsége

25. Hétfő Szent VII. Gergely pápa
26. Kedd Néri Szent Fülöp
27. Szerda Szent Pelbárt

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

Babarczi család élő, és elhunyt tagjai
Szent Johanna

31. Vasárnap 9h: Kriván Miklósné Kolonics 
Etelka
este: Magyar Imre, Kiss Franciska, 
Márki Imre, Fekete Anna

Pünkösdvasárnap

Miseszándékok
Május (az esti szentmisék időpontja 18 h)
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A LAKÁS

A világ minden nagyobb városában tragikus méreteket öltött a lakás-gond. Első 
kötelességünk, hogy erről is tudomást vegyünk. Sokan vannak ugyanis azok, akik, mert 
maguk jól berendezkedhettek, sohasem fordultak meg városok szegényebb negyedében. A 
nagy nyilvánosság elé kell tárni ezt a problémát, mert a közvélemény igen nagy hatalom és 
mi valamennyien alkotjuk és formáljuk azt. Számos szervezet várja közreműködésüket 
vagy legalábbis jószándékú megértésünket és támogatásunkat. Ha valóban és igazán 
szeretjük testvéreinket, akkor bizonyára megtaláljuk a módját annak, hogy valamit tegyünk 
az érdekükben ott, azon a helyen, ahová az élet állított bennünket.

*

„Mondjuk, hogy egy testvérnek vagy nővérnek nincs ruhája, s a mindennapi életben 
szükséget szenved. Ha mármost egyiktek azt mondja: Menjetek békével! Melegedjetek! 
Lakjatok jól! – de nem adja meg nekik, amire életük fönntartására szükségük van: ugyan 
mit használ az nekik?” (Jak 2,15-16)

*

Nem tudtam elaludni, Uram, s fölkeltem, hogy jobban imádhassalak.
Kint éjszaka van; fúj a szél és esik az eső.
A város fényei áttörik a sötétség fátyolát és hirdetik, hogy ott élők laknak.
Miért gyújtottad fel a fényeket, Uram? Sugaraik bántják a szememet.
Elkapták figyelmemet és most fogva tartanak, miközben a fülembe zúg a város 

elbűvölőn tragikus rimánkodása.
Nem tudok tőle szabadulni, hiszen magam is jól ismerem szenvedéseit, Uram!
Felelevenednek szemeim előtt:
Hallom őket, amint hozzám szólnak,
Érzem, amint arcul ütnek,
Valamennyit ismerem, Uram,
Valamennyit, - és mégis aludni akartam.

Tudom, hogy „ebben” az egyetlen szobában hét egymás hegyén-hátán heverő 
bomlott lehelete keveredik,1

Tudom, hogy egy anya az asztalát és a székeket a mennyezetbe vert szögre akasztja, 
hogy a földre teríthesse szalmazsákjait.

Tudom, hogy patkányok ólálkodnak a földre hullt morzsák után és harapással 
fenyegetik az alvó kisbabákat.

Tudom, hogy éjjel az apának fel kell kelnie, hogy viaszkos vásznat terítsen még alvó 
gyermeke fölé, ha megered az eső.

Tudom, hogy egy anyának egész éjjel állva kell maradnia, mert csak egy számára 
van hely és a két gyermek beteg.

Tudom, hogy egy részeges apa a mellette fekvő kisfiára hány majd ma éjszaka.
Tudom, hogy egy serdülő fiú megszökik hazulról ma éjjel, egyedül, mert már nem 

bírja tovább a nyomort.
Tudom, hogy az egyetlen padlás-szobában, ahol három ember-pár lakik, a férfiak 

verekedni fognak a nőkért.
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Tudom, hogy a feleség elhúzódik férje mellől, mert nincs több hely a házban egy 
újabb gyerek számára.

Tudom, hogy ma este, csendben haldoklik egy kisfiú, hogy némán négy testvére 
után távozzék ő is…

Tudom.
Többet is tudnék,
Száznál több hasonló példát ismerek és mégis nyugodtan térten ágyba, aludni 

mentem a tiszta fehér lepedők közé.
Jobb szeretném mindezt nem tudni,
Szeretném, ha mindez csak üres mende-monda lenne,
Szeretném magammal elhitetni, hogy mindez csak rossz álom.
Szeretném, ha azzal vádolhatnának, hogy erősen túlzok mindent,
Szeretném, ha valaki bebizonyítaná nékem, hogy mindezért ezek az emberek a 

hibásak, hogy ők maguk az okai nagy szegénységüknek.
Szeretném magam megvigasztalni – de nem tudom. Már késő.
Túl sokat láttam,
Túl sokat hallottam,
Túl sokat számláltam;
Mindent jól összeszámláltam, Uram, és azt hiszem, hogy a könyörtelen számjegyek 

mindörökre elűzték lelkemből a megelégedettség ártatlan nyugalmát.2

*

Így van helyén, Fiam!
Mert Én, a ti Istenetek és Atyátok, neheztelek rátok!
Az idők kezdetétől fogva nektek adtam a hatalmamban lévő egész 

Világmindenséget, és azt akartam, hogy minden gyermekemnek a feje fölött Atyjához 
méltó födél legyen.

Megbíztam bennetek, de a ti önzéstek mindent elrontott.
Ez az egyik legnagyobb bűnötök, s érte a közös felelősséget sokan hordozzátok.
Mert jaj nektek, ha a mulasztástok miatt egyetlen egy gyermekemnek is meg kell 

halnia testben vagy lélekben!
Mondom nektek: Örök Otthonomban ezeknek juttatom majd a legjobb helyeket.
A gond nélkül élők, a hanyagok, az önzők, akik a földön kényelmesen 

berendezkedhettek és megfeledkeztek minden másról, ezek elnyerték jutalmukat.
Nálam már nem lesz számukra hely…
Kérj bocsánatot, Fiam, ma este, tenmagadért és a többiekért is.
De holnap majd harcolj teljes erődből, mert mennyei Atyád fájdalmasan látja újra, 

hogy szent Fia számára ma sincsen hely az emberek szálláshelyén…

1Valamennyi itt felhozott példa szigorúan pontos és létező. Száz hasonló eset közül 
válogattuk őket össze. (A szerző)

2Egy nagy francia városról van itt szó. Az 1946-os népszámlálási adatok szerint 
31.737 családból 10.952 lakott egyszobás lakásban és 12.557 kétszobásban. Ám a 100.000-
nél több lakost számláló nagy városok közül ez a város a lakásínséget szenvedők listájának 
csak a közepén foglalt helyet! (A szerző)

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

Pünkösd
Pünkösd !!

Szentlélek tüze,
Te csodás lángú fuvallat.

Szeretet melege,
Mily csodás a Te lángod.

Világítasz. Irányt mutatsz, Melegítesz.
Milyen más a Te tüzed.
A világ tüze – perzsel.
Csak azokat melegíti,

akik közel vannak hozzá.
De ha utánzod az azbeszt pikkelyű nagyhalakat

akiknek a lobbi laza rutinmunka,
elég egy szemétkosárba dobott el nem küldött levél

ahhoz, hogy minden hamvába hulljon el.

A tûztõl távollévõk háta ugyan fázik
Mégis könnyen elérhetõ,

Hogy az irigy lendület - bárkit lesöpörjön.

Szentlélek Úristen. Más a Te Országod.
Amíg a világban a pünkösdi királyságok tovatűnnek

Addig a Te Országod az elsõ Pünkösd óta sziklára épül.
Építõmunkásokká egyházadat tetted.

Amíg a világ gyilkos örömmel gúnyolja azt, akit valamin tetten érhet
Addig Te a gyenge emberrel is csodát teszel.

Péter, aki téged ugyan megtagadott
Szentlelked Õt mégis a világ legbiztosabb sziklaalapjává tette.

A Szentlélek tüze,
az Igazság lelke,

a Mi lelkünk ereje
Töltse be életünket !!

Adjon bátor hitet és lendületet,
Hogy pályánkat gyõztesen fussuk végig.
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Egyházközségi hírek:
Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a következő 

telefonszámokon lehet elérni:

06-30-359-1050,.06-30-289-5397, 273-260.
Miserend: kedd-szombat: 18.00

vasárnap: 9.00 és 18.00

A plébánia ügyfélfogadási rendje:
Kedd – Péntek: 900 – 1200 –ig.

A plébánia weboldala:
www.plebaniahivatal.roszkenet.hu

Májustól visszaállt a korábbi irodai nyitvatartási rend, ennek 
megfelelően kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken is van hivatali idő a 
plébánián 9 és 12 óra között.

Május a katolikus hagyomány szerint a Szűzanyának szentelt hónap, 
ezért az esti szentmisék után közösen a Loretói litániát imádkozzuk.

Idén május 17-én, a vasárnap 9 órakor kezdődő szentmise kertében 
tartjuk egyházközségünkben az elsőáldozást. Ezzel kapcsolatban ezúton is 
értesítjük az elsőáldozásra készülő fiatalok szüleit, hogy május 12-én, 
kedden délután 5 órakor szülői értekezletet tartunk számukra a 
templomban. Az elsőáldozás előtti gyóntatás és a szertartáspróba 
időpontja: május 16., szombat, 9 óra.

Az előzetes tervek szerint a házszenteléseket kedden és csütörtökön 
13.30 és 17 óra között, illetve külön bejelentés alapján, szombaton 9 és 12 
óra között végezzük. Szombatra azoknak a jelentkezését várjuk, akik hét 
közben dolgoznak, így számukra csak ez az időpont a megfelelő. 
Bejelentésüket megtehetik a plébániahivatalban személyesen, vagy a 
plébánia vezetékes telefonszámán (273-260), mobiltelefonszámán 
(30/359-1050) hívás vagy sms útján, illetőleg a 
roszkeplebania@citromail.hu e-mail-címen.

A HÁZSZENTELÉSEK TERVEZETT MENETRENDJE RÖSZKE 
BELTERÜLETÉN

2009. MÁJUS ÉS JÚNIUS HÓNAPJÁBAN

Utcák szerinti sorrend
Dózsa György és Ságvári utca
Felszabadulás utca 
Tisza sor
Kossuth, Bem, Szántó Kovács, Ady, Vörösmarty és Dobó utcák



Csodatévő 2009. május


              7              

Ezúton tájékoztatjuk a Kedves Egyházközségi Tagokat, hogy a 2009. április 
5-én leadott érvényes szavazatok alapján a következő eredmények születtek.

2009. május 3-án tartott ünnepi szentmisén egyházközség új 
képviselőtestülete letette az ünnepélyes esküt.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG KÉPVISELÔTESTÜLETE

Liszkai Tamás, plébániai kormányzó
Ábrahám Judit, kántor
Blazsanik István
Börcsök Andrea
Fazekas Zoltán
Fodor Imre
Fodor Zoltán
Ifj. Ördög Szilveszter
Kiss Gábor

Kucseráné Dr. Bende Zsuzsanna
Mihály Sándorné
Ocskó Szebasztian
Ördög Tibor
Papp Szabolcs, kántor
Sövényházi Sándor
Tóth Károly
Vargáné Ábrahám Ildikó
Vlocskó Mihály 

Ha valaki kimaradt a házszentelésből, de kéri, jelezze a plébániahivatal 
elérhetőségeinek valamelyikén!

Egyházközségünkben szervezett keretek között indítjuk el újra a Karitász-
csoportot Kucseráné Dr. Bende Zsuzsanna vezetésével. Várjuk hozzá mindazok 
jelentkezését, akik szívesen vennének részt rendszeresen a csoport munkájában. 
Kérjük, jelentkezésüket a plébániahivatalban jelezzék. Tervezett első 
találkozásunkat május végén tartjuk.

Az Igaz Élet Istenben imacsoport szervezésében 2009. május 23-án, 
szombaton, 15.30 órai kezdettel Dr. Cserháti Sándor evangélikus lelkész tart 
előadást Az evangélikus kereszténység címmel az alsóvárosi ferences plébánián. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
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PLÉBÁNIAI TANÁCSOSOK TESTÜLETE

Dobó Gábor
Dobó Józsefné
Dobó Zoltán
Király Józsefné
Kispál Ferencné
Kispéter Gézáné
Laki Judit
Magyari Lászlóné,

 Börcsök Ilona
Márki Antalné
Nagy Tibor
Németh Zsuzsanna
Ocskó Sándorné
Papp Istvánné
Sallai Sándor
Szekeres József
Varga Csaba

TISZTELETBELI TAGOK:

Kartal József, nyugalmazott plébános
Ábrahám Antalné
Bende Sándorné
Bende Szilveszter
Búzás Lajos
Dr. Simon-Kiss 

Ibolya
Farkas Cs. Péter

(Fotók: Bodor Mónika)
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A BÉRMÁLÁSRA FELKÉSZÜLT FIATALOK:

Bérmálás
(2009. május 10.)

1. Áfra Katalin
2. Barna Katalin
3. Barna Tamás
4. Borbás Johanna
5. Brasnyó Boglárka
6. Csehó Richárd
7. Csóré Dávid
8. Kádár-Németh Orsolya
9. Kiss Adorján
10. Kiss Erika
11. Mezősi Henrietta
12. Mezősi Nikoletta
13. Nagy Andrea
14. Nagy Norbert
15. Németh Tímea
16. Paplogó Lilla
17. Sövényházi Bettina
18. Sutus Nikolett
19. Szalma Gergely
20. Szűcs Dávid
21. Tombácz Anita
22. Tóth Szilvia
23. Tóth Tímea
24. Tóth Zoltán

„Egyszerre olyan zúgás támadt az égbôl, 
mintha csak heves szélvész közeledett volna, és 
egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd 
lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és 
leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat 
eltöltötte a Szentlélek, és különbözô nyelveken 
kezdtek beszélni”.

(ApCsel 2).
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lgondolkodtató!!!

Ha ma erőtől duzzadva ébredtél, és fájdalom nélkül keltél fel az 
ágyból... …Isten áldása volt veled!

Ha soha nem ismerted meg a háború veszélyeit, a börtön magányát és 

az éhezést… …áldottabb vagy 500 millió embernél a földön.

Ha úgy tudsz elmenni a gyülekezetbe, templomba, hogy hited miatt 

nem üldöznek… …kiváltságosabb vagy 3 millió keresztény embernél.

Ha alapvető szükségleteid biztosítva vannak...

…gazdagabb vagy az emberiség 75%-ánál.

Ha van egy kis megtakarított összeged...

…ahhoz a 10%-hoz tartozol, akiknek gazdagságuk 

gyarapodik.

Ha látod szüleidet együtt megöregedni...

…a kivételesek közé tartozol.

Ha mosolyt hordozol az arcodon és hálás vagy mindenért…

…kivételes vagy, mert bár az emberek többsége meg 

tudná tenni, nem teszi.

Ha meg tudod szorítani valakinek a kezét, át tudod ölelni vagy csupán 

vállát megveregetni…

…örülj, mert soha sem leszel egyedül.

Ha el tudod olvasni ezt az üzenetet, kétszerte áldott vagy…

…elsősorban azért, mert valaki gondolt rád, 

másodszor, mert áldottabb vagy annál a 2 milliárd embernél, akik nem 

tudnak olvasni.

Gondolkozz el áldott helyzeteden, amit kegyelemből kaptál!

E
Áldás

Börcsök Eszter rovata
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„Tavaszi kavalkád”

Bodzaszörp

Elkészítés:
Bodzavirágból olymódon készíthető szörp, hogy 4 bodzavirágtányért, miután jól kiráztuk, 

leöntünk 1 liter forró vízzel, majd hozzáadunk 1 kg cukrot és 2 dkg citromsavat. Ezt a keveréket 
egy–két napig szobahőmérsékleten áztatjuk, közben egyszer–egyszer felkeverjük. Két nap múlva a 
keveréket leszűrjük, felforraljuk és előmelegített üvegekbe töltjük, majd jól lezárjuk, s száraz 
dunsztban kidunsztoljuk. A felbontott szörpös üveget ajánlatos hűtőben tárolni.

Zöldborsós csirkemell

Elkészítés:
A kicsontozott csirkemellet vágd ujjnyi csíkokra. Tedd forró vajra, s kevergetve süsd, míg 

ki nem fehéredik. Ekkor add hozzá a zöldborsót, öntsd fel a tejszínnel, ízesítsd kevés 
petrezselyemzölddel, s fedő alatt párold puhára. Amikor már majdnem puha, keverd hozzá a főtt 
rizst. Párold még néhány percig, majd forrón, reszelt sajttal meghintve tálald.

(Összeállította: Szűcs Judit)

Juci ünnepi receptjei

Hozzávalók:
 4 bodzavirágtányér 

 1 kg cukor 

 2 dkg citromsav 

Jó étvágyat!

Hozzávalók:
 csirkemell

 1 kg zöldborsó

 2 dl tejszín

 petrezselyemzöld

 25 dkg párolt rizs

 vaj

 reszelt sajt
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Az ELSŐÁLDOZÁSRA felkészült fiatalok:

Elsőáldozás
(2009. május 17.)

1. Batancs Vivien
2. Bíró Dániel Mihály
3. Borsos Kamilla
4. Csizmadia Nóra
5. Györgyicze Márk Róbert
6. Györgyicze Stella Krisztina
7. Kovács László Alex
8. Nagy Gyula
9. Nagygellér Sándor
10. Ördög Csongor
11. Szabó Dávid
12. Szécsi Balázs
13. Szekeres Csenge
14. Terteli Alexa
15. Vas Katrin

Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, 
megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, 
ezekkel a szavakkal:

„Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” 

(Máté 26:26)
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Május 2. PIEROZZI SZENT ANTONIN domonkos 
érsek

Firenze,  1389.  március vége +Montugli ,  Firenze mellet t ,  1459. 
május 2.

Firenze vol t  a 14.  században Itál iának gazdaságilag legjobb 

helyzetben levő városa.  Már régóta élénk kivitel i  kereskedelmet folytatott  
gyapjúval  és selyemmel,  nemesfémekkel és  fegyverekkel,  cserébe pedig 

prémeket,  gyapjút ,  valamint kelméket hozott  be  I tál iába.  A f irenzei  piac  
az egész világon uralkodott ,  s  még Genovát és Velencét  is  háttérbe 

szorította.  Kereskedelmével  karöltve bámulatosan fel lendült  a  bankok 
kialakulása.  Sok más mellet t  voltak i t t  bankházai a Badiknak, 

Peruzziaknak, mindenkit  megelőzve azonban a Medicieknek, akik 
szerencsés spekulációikkal lassanként  mindenkit  túlszárnyaltak.  A f irenzei  

új  piacon több mint hetven pénzváltóhelyiséget tartottak fenn,  sajá t 
gályáik vol tak,  arany-  és ezüstneműt,  damasztot  és f inom gyapjúanyagot  

készítő üzemeikben pedig csupán ők maguk több mint harmincezer  embert  
foglalkoztattak.  Ezzel  a gazdasági  felemelkedéssel  azonban megkezdődöt t  

az osztályeltolódás  is ,  egyre nagyobb számban voltak bérmunkások, akiket  
a gazdasági  éle t  minden akadozása súlyosan érintett .  Mivel a  

szegénykérdés személyes-vallási  megoldása már nem volt  elegendő, a 
szegénység szociál is  kérdéssé vált .  A nyilvános gondoskodás egymagában 

nem segíthetet t  a  bajokon; az új  helyzet  problémáját  alapjában kellet t  
megragadni és megoldani.

Firenze volt  akkoriban egyúttal  minden új  világnézet  központja is ,  

amelyeket szokás szerint  reneszánszként jelölünk meg.  Ez az életfelfogás 
meghozta a maga rossz kinövéseit  is ;  a  Mediciek gátlástalan zsarnokságát,  

a  véres pártviszályokat,  a  szégyentelen uzsorát ,  a  sokféle 
játékszenvedélyt ,  az erkölcsi  züllöttséget  és  a tel jes z i lál tságot.  Ezért  az 

életeszményért  való lelkesedés mámora a legszélesebb világi  és  egyházi  
köröket is  magával  ragadta.

Antonio Pierozzi ,  aki  egy f irenzei  jegyző f ia volt ,  rendkívüli  jogi  
érzéket örökölt ,  s  úgy látszik,  atyja  be is  vezette  a jog vi lágának  

rej telmeibe,  mert  15 évesen kívülről  tudta idézni Gratianus dekrétumainak 
bármelyikét .  Termete azonban apró volt ,  ezért  maradt raj ta az Antalka,  az  

Kalendárium
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Antonino név.  Amikor 16 éves le t t ,  jelentkezett  a  domonkos rendbe.  

Boldog Dominici  János vette fel  a Santa Maria Novel la konventbe,  és a  
cortonai reformkolostorba küldte,  hogy ott  kezdje meg a noviciátust .  1406 

szeptemberében Antonint  néhány társával Fiesoléba rendelték egy új  
kolostorba,  hogy kezdje meg rendi tanulmányait .

A nyugat i  egyházszakadás pártokra osztot ta a híveket,  a  
szerzeteseket és a  papságot is .  Antonint ,  hogy eltávolí tsák az el lenpápa,  

V. Sándor  felségterüle téről ,  Dominici  János Cortonába küldte,  ahol 1413 -
ban pappá szentelték.  A következő évtől  haláláig  előbb a rendben, majd az  

érseki székben elöljáró volt ,  mert  felet tesei  és rendtársai ,  majd maga a  
pápa is  meggyőződött  józan tudásáról  és bölcs éle tszentségéről .

1421-ben Fiesoléba helyezték,  ahol a következő évben 
megválasztották priornak,  s  hamarosan a toszkán reformtestvérek 

általános helynöke,  azaz számukra a rendfőnök helyettese let t .  1424 -ben a  
nápolyi  rendtartomány reformkolostorait  látogatta végig,  majd visszatért  

előző munkaköréhez Fiesoléba.  1428 -29-ben a nápolyi  Szent Péter 
vértanú,  1430- ban a római  Santa Maria sopra Minerva konventben  

működött .
1432-ben visszatért  szülővárosába és az Alpoktól  délre fekvő 

reformkolostorok helynöke let t .  1439-ben ő irányította a f irenzei  San 
Marco kolostor  megnagyobbí tását .  Látta,  s  talán irányí totta Boldog Fra  
Angelico festői  munkáját  a kolostorban,  ahol 1443 -ban megnyit tat ta 

Európa első nyi lvános könyvtárát  is .  Mindezen elfoglaltságok csak a 
felszíne Antonin életének;  belső magvát szerzetesi  kötelességeinek 

tel jesí tése,  az imádság,  a tudományos munka és a  lelkek gondozása 
jelentette.  Prédikál t ,  gyóntatott  és  nagyon sokat ír t .  Írásaiban ránk maradt 

a szent tudós tanítása,  mely a rendben és a világban tapasztalt  problémák 
erkölcsi  megoldását  adja.  Figyelme azonban nem elvont,  vi lágtól  idegen,  

hanem látja a nyomorultakat:  a munkanélkül i  városi  népet,  elsősorban 
Firenze nyomorúságát.  S mert  észrevette,  hogy az egyéni irgalmasság már 

nem elegendő a bajok orvoslására,  szervezett  formába akarta önteni a 
segélynyújtást .  Ezért  gazdag f irenzei  urakból  megalapította a  Szent  

Márton Jótevői  nevű társaságot,  melynek tagjai  kötelezték magukat a 
szegények felkeresésére és megsegítésére.

Végrendeletében minden vagyonát  a szegényekre hagyta,  ám mire 
meghalt ,  annyira szétosztotta mindenét,  hogy négy dukátot  tet t  ki  egész  

„vagyona”.  Egyszer megkérdezték tőle,  hogyan tudja ennyi  munka közben 
megőrizni  derűjé t  és összeszedettségét .  Így válaszolt :  „A világnak 

semmiféle ügye vagy baja nem rabo lhatja el  belső békénket,  ha a  
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szívünkben mindig fenntartunk egy helyet ,  ahová mi magunk betérhetünk 

anélkül,  hogy oda a világ lármája behatolhatna.”
Szent Antonin jelmondata így hangzott :  „Csak egy igazi  uralkodás 

van: Istennek szolgálni!” Egész élete istenszolgálat  volt ,  s  ebből magától  
értetődően adódot t  számára a felebarát  szolgálata.  Amikor hetvenéves 

korában meghalt ,  tudták a f irenzeiek,  hogy kit  vesztettek benne.  A város 
vidám ünnepségeit ,  amelyeket éppen II .  Pius pápa,  az  ismert  humanista,  

Aeneas Silvius Piccolomini köszöntésére rendeztek,  félbeszakították.  Hat  
püspök vit te temetésekor koporsóját  a San Marcóba,  s  maga a pápa is  ott  

haladt  a gyászmenetben.  VI.  Hadrián pápa 1523-ban avatta szentté.  A 
reneszánsz elvilágiasodása a kolostorokban is  éreztette hatását .

A domonkos rend tagjai  sem voltak kivételek,  ezért  Boldog Capuai 

Rajmund, aki  Sziénai  Szent Katalin gyóntatója s  1380--1390 között  
általános rendfőnök volt ,  reformot indított  e l ,  mely az  eredeti  domonkos 

regula megtartását  tűzte ki  célul .  A rendfőnök feljo gosította a reformot 
vállaló testvéreket ,  hogy elkülönüljenek a többiektől ,  és kivette őket a  

tartományfőnök joghatósága alól .  Az i lyen szellemű kolostorokat nevezték 
„reformkolostornak”.

Május 22. CASCIAI SZENT RITA

Roccaporena,  1381 körül  +Cascia,  1447.  május  22.

Ritát  idős szülei  hosszú várakozás,  reménykedés és  sok imádság után  
kapták Is tentől  ajándékba.  Cascia környékén,  a  hegyek közöt t  el terülő kis 
bi r tokukon egyszerűségben és  is tenfé lelemben nevel ték.  Ri ta gyermek -  és  
i f júkorát  a  szülei  i ránt i  tel jes  engedelmesség,  akaratának  ál landó föláldozása 
és  a  fáradságos napi  munka jel lemezte.  Közben azonban sz ívében fölgyul ladt  
az  is tenszeretet ,  és  apáca akart  lenni ,  hogy tel jesen eggyé válhasson is teni  
Megvál tójával ,  aki  jelenléte édességének megéreztetésével  mindannyiszor 
megajándékozta őt ,  valahányszor szülei  engedélyével  v isszavonulhatot t  a 
házukban kialakí tot t  kics iny imahelyre.  Szülei  —  valósz ínűleg 
kényszerhelyzetben — odaígérték a kezét  egy helybel i  i f júnak,  aki  a  kortársak  
szerint  vad és  erőszakos ember vol t .  Ri tának nagyon f iatalon fér jhez  kel let t  
tehát  mennie.

Férje rossz  természetét  hősies  türelemmel  visel te ,  soha nem 
panaszkodot t .  Mindenben engedelmeskedet t  hi tvesének ,  azzal  az  egy 
föl tétel lel ,  hogy a templomba el járhat .  Szel ídségével  és  jóságával  végül  is  fér je  
rossz  természetét  s ikerül t  legyőznie,  és  lelkét  Is tenhez  vezetnie.  Megtérésének 
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együt t  örül t  Ri tával  az  egész  falu,  Roccaporena,  mert  korábban a fér j  
összeférhetet lensége  miat t  sokat  szenvedet t  a  pár toskodásoktól  és  
viszálykodásoktól .

Idős szülei  halála után újabb gyász  ér te  Ri tát :  előbb meghal t  a  fér je ,  aki  
most  már t isz tel te  és  szeret te  őt  (egy régi  el lensége öl te  meg bosszúból) .  Majd 
egy évre rá meghal t  Ri ta két  kics i  f ia ,  akikért  úgy imádkozot t ,  hogy az  Úr  
vegye őket  magához ,  mielőt t  még az  atyjuk halála miat t i  bosszú beszennyezné 
lelküket .

Miután sok fájdalom árán eloldódtak e földi  köte lékek,  Ri ta  
hozzáfoghatot t  régi  vágyának betel jes í téséhez:  kolostorba léphetet t .  Casciában  
a Mária Magdolna  ágostonos kolostorba jelentkezet t ,  ahonnan egymás után 
háromszor visszautasí tó  válasz t  kapot t  özvegysége miat t .  Végül  azonban 1407-
ben csodálatos  módon bejutot t :  Keresztelő Szent  János,  Szent  Ágoston és  
Tolet inói  Szent  Miklós  vi t ték be éjnek idején a kolostorba.

Életének pontos  dátumai t ,  így fogadalomtételének évét  sem ismerjük. 
Valószínű azonban,  hogy még nem vol t  30 éves,  amikor a  kolostor  szokásától  
el térően a karnővérek közé befogadták,  s  mivel  olvasni  nem tudot t  (azaz  nem 
tudot t  együt t  zsolozsmázni  a  karnővérekkel) ,  egyéb  imádságok elmondására  
kötelez ték.  A nővérek közül  türelmével ,  engedelmességével  és  jámborságával  
tűnt  ki ,  mindenkinek épülésére vol t .

Különös t isz telet tel  elmélkedet t  Krisz tus  szenvedéséről ,  s  arra vágyot t ,  
hogy osztozhasson a megfesz í tet t  Krisz tus  kínjaiban.  Egy napon,  amikor a 
feszület  előt t  térdel t ,  és  vágya betel jesülését  kérte ,  érez te,  hogy a töviskorona 
egy tövise a homlokába fúródik.  Mély sebet  kapot t ,  amely később 
elmérgesedet t ,  s  a  belőle áradó szag miat t  Ri tát  elkülönítet ték a nővérektől .  
Csak egy római  zarándoklat  alkalmával  mehetet t  emberek közé,  amikor az  Úr  
Ri ta könyörgésére  el tüntet te  a  zarándoklat  idejére a sebet ,  de úgy,  hogy 
fájdalmai  megmaradtak.  Betegségei ,  a  böj tölések és  a  munka fölemésztet ték 
erejét ,  utolsó évei t  ágyhoz kötöt ten töl töt te .  1447.  május  22-én hívta át  Is ten  
az  örök boldogságba,  átköl tözését  egy emberi  kézzel  nem érintet t  harang szava 
hirdet te  meg.  Különleges  kivál tságként  Ri ta  tes tét  soha nem temették el ,  mert  
csodálatos  módon nem látot t  romlást .  Sértet lenül  kerül t  ki  a  tűzvészből  is ,  
melyben néhány évvel  halála után a cédrusfából  készül t  koporsója porrá éget t .  
Új koporsóját  a  szent  nagy t isz telője,  Cesco Barbari  casciai  asz talos  kész í tet te  
el ,  aki  súlyos betegségből  gyógyul t  meg közbenjárására.

Ri tát  már halála előt t  szentnek tar tot ták,  s  halál a után 10 évvel ,  még 
mielőt t  az  Egyház hivatalosan nyi latkozot t  volna,  a  nép szentként  t isz tel te.  
Boldoggá avatását  1626-ban,  szent té avatását  1900-ban fe jez ték be.  XIII.  Leó 
pápa „Umbria gyöngyének”  nevezte őt .  Testét  Casciában,  az  1937–47 között  
épül t  Szent  Ri ta- templomban őrz ik.  A hagyomány szerint  Szent  Ri ta az  egészen 
ki látás talannak tűnő esetekben is  képes  segí teni ,  ezért  a  l ehetet lenségek 
szent jének tar t ják.

(Összeállította: Kiss Gábor)
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Dsida Jenő:

É desa ny á m kez e

A legáldottabb kéz a földön,
a te kezed jó Anyám
Rettentő semmi mélyén álltam
közelgő létem hajnalán;
A te két kezed volt a mentőm
s a fényes földre helyezett
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!

Ez a kéz áldja, szenteli meg
a napnak étkét, italát.
Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette éltünk nappalokká
A nyugodalmi perceket.
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!

Hányszor ügyelt rám ágyam 
mellett,
Ha éjsötétbe dőlt a föld,
Hányszor csordult a bánat könnye,
Amit szememről letörölt,
Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa, csupa szeretet!
Add ide, - csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Lábam alól, ha néha-néha
El is tévedt az igaz út,
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod, a vétek szörnyű rút!
Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy 
egykor
Feledni bírnám ezeket!
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!

Oh, hogy így drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég.
Ha csókot merek adni rája
Tudjam, hogy lelkem tiszta még.
Tudtam, hogy egy más, szebb 
hazában
A szent jövendő nem veszett!
Add ide, - csak egy pillanatra
Hadd csókolom meg kezedet!

A legáldottabb kéz a földön,
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben:
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom, megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet!
Némán, nagy, forró áhítattal,
Csókolom meg a kezedet!
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Édesapák imája

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm 
gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve 
kérlek:

 Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.
 Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és szülői 

hivatásomnak.
 Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani, amit rólam elgondoltál 

akkor is, ha nem értem.
 Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen. Segíts úgy 

szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.
 Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy gyerekeink számára 

életem példája vonzó legyen a követésre.
 Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimből 

megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre, 
igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni 
őket. Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. 
Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az ő 
akaratuk teljesül.

 Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben 
úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg 
törvényeidet, és szeressék egyházadat. Mindig, a nehézségek idején is érezzék 
gondviselő, atyai szeretetedet.

 Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra, és védd meg őket a rossz útra, bűnre 
csábítóktól.

 Tudják értékelni teremtésed csodáját. Az életet mindennél többre tartsák, az 
anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.

 Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik. Támogasd őket, 
hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre mint szentségre 
készüljenek, és addig tiszta életet éljenek. 

 Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, és 
unokáinkat vallásosan neveljék.

 Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek, 
és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak. Te légy a vigaszom. Soha ne 
szűnjek meg értük imádkozni.

 Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam. Tudjak 
akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.

 Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan, 
lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára.

Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát. Áldd meg 
életünket, mai napunkat. Ámen.



Csodatévő 2009. május


              19              

O
Mihály atya találós kérdést tett fel újoncainak:
- Melyik parancsolatnak engedelmeskednénk, ha védelmébe 

kelnék egy szamárnak, amelyet gazdája ütlegel?
- „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” – hangzott a válasz.

O
Szent Péter befejezi a műszakot, zárni készül, amikor 

kopogtatnak. Kinéz, sehol senki. Leül, megbontja a sörét, újra 
kopogtatnak. Kimegy, megint nem talál senkit. Meghúzza az üveget, 
újra kopognak. Kimegy ott áll egy sápadt pofa. Szent Péter ráförmed:

- Te szórakoztál velem az előbb is?
- Bocs, de mindig újraélesztettek!

O
Kislányok dicsekednek az óvoda előtt:
- Nekem azért rózsa a jelem, mert amikor az anyukám a szíve alatt hordott 

engem, akkor a hasára esett egy rózsaszirom.
A másik kislány azt mondja:
- Nekem azért hópehely a jelem, mert amikor az anyukám a szíve alatt 

hordott engem, akkor a hasára esett egy hópehely.
Mire a harmadik kislány kissé nyomott hangon megszólal:
- Az én jelem azért zongora...

O
Megy hazafelé az öreg székely a szekerén, és felvesz egy csinos 

fiatal "stoppos"-t, aki a faluba szeretne menni. De útközben a hölgy 
begerjed, és hanyatt dönti az öreget. Az aktus után megkérdi:

- Bátyám, maga nagyon érti ezt a dolgot, csak hamar elfárad! 
Nincs egy fiatalabb rokona?

- Dehogynincs, lányom. Van nekem egy szép szál fiam!
- És ô is ilyen jól mûveli ezt a dolgot?
- Hát azt nem tudom, mert mi parasztemberek nem szoktunk 

ilyenekrôl beszélgetni, de a múltkor elkapott egy medvét, az meg 
azóta nekünk gyûjti a mézet!

O
A feleség bemegy a konyhába és meglátja a férjét egy légycsapóval.

- Mit csinálsz?
Férj:

- Legyekre vadászom.
- És mennyit ütöttél már le?
- Három hímet és két nőneműt.

A feleség meglepődve kérdezi:
- Honnan tudtad, hogy melyik a hím és melyik a nőstény?
- Három a sörösüvegen ült, kettő a telefonon.

Viccek:
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A májusi rejtvény megfejtése: 

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!

Az áprilisi rejtvényünk helyes megfejtése:

„Golgota, lábmosás, szamárcsikó, üres sír, nagyszombat, Getszemáni, 
Kaifás, János, Cirenei, Júdás, Pilátus”

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!!!
1. Péter neve ezt jelenti

2. Az első pápa

3. Itt nevelkedett Jézus

4. Személy, értelme, 
szabad akarata van, de 
teste nincs

5. A három isteni erény 
közül a második

6. Jézus egyszer 
lecsendesítette

7. A harmadik isteni 
személy

8. Az Egyház 
születésnapja

9. Jézus anyja

10. Szentség, amivel az 
Egyház tagjaivá leszünk

11. A szeretett tanítvány

Mi volt a szentmise 
első elnevezése?


