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Régi magyar áldás… 
 

Áldott legyen a szív, mely hordozott, 
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt.  
Legyen áldott eddigi utad, 
És áldott legyen egész életed. 
 
Legyen áldott Benned a Fény, 
Hogy másoknak is fénye lehess.  
Legyen áldott a Nap sugara, 
És melegítse fel szívedet. 
 
Hogy lehess meleget adó forrás  
A szeretetedre szomjasoknak,  
És legyen áldott támasz karod  
A segítségre szorulóknak. 
 

Legyen áldott gyógyír szavad,  
Minden hozzád fordulónak.  
Legyen áldást hozó kezed  
Azoknak, kik érte nyúlnak.  
 

Áldott legyen a mosolyod,  
Légy vigasz a szenvedıknek. 
Légy te áldott találkozás 
Minden téged keresınek. 
 

Legyen áldott immár 
Minden hibád, bőnöd, vétked. 
Hiszen aki megbocsátja, 
Végtelenül szeret téged. 
 

İrizzen hát ez az áldás  
Fájdalomban, szenvedésben. 
Örömödben, bánatodban, 
Bőnök közti kísértésben. 
 

İrizze meg tisztaságod, 
İrizze meg kedvességed. 
İrizzen meg Önmagadnak, 
És a Téged szeretıknek. 

Tartalomból: 
 

Miseszándékok 2. old. 
 

Részlet: 
Michel Quoist: Itt vagyok, 
Uram!  címő könyvébıl  
 3. old. 
 

Egyházközség i  h í rek
 6. old.  
 

EEEE lgondo lkodtató :lgondo lkodtató :lgondo lkodtató :lgondo lkodtató :     
A Nı  
 7. old.  
 
 
 
 

 8. old.  
 

 Húsvéti imádság 
 10. old.  
 

Ünnepi Ünnepi Ünnepi Ünnepi kipróbált kipróbált kipróbált kipróbált receptek:receptek:receptek:receptek:    
„Ananászos csirke” 

 11. old. 
 

Kalendárium:Kalendárium:Kalendárium:Kalendárium:    
SZENT ADALBERTSZENT ADALBERTSZENT ADALBERTSZENT ADALBERT, , , , FERRERI FERRERI FERRERI FERRERI 

SZENT VINCESZENT VINCESZENT VINCESZENT VINCE 
 12. old. 

HÚSVÉTI IMA 
 16. old. 
 

KKaarriittáásszz  hhíírreekk::    
 18. old. 
 

ViccekViccekViccekViccek:::: 19. old. 
 

Re j t v é n yR e j t v é n yR e j t v é n yR e j t v é n y ::::  20. old. 

MMMMMMMMúúúúúúúú llllllll tttttttt iiiiiiii dddddddd éééééééé zzzzzzzz éééééééé ssssssss  



Csodatévı  2010. április 
 

� 
              2               

Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Csütörtök  Szent Hugó 
2. Péntek  Paolai Szent Ferenc 
3. Szombat  Szent Richárd 
4. Vasárnap 9h: Ábrahám Imre és Ábrahám 

Antal  
este: Papdi László, Dobó Rozália 

HÚSVÉT 
Szevillai Szent Izidor 

5. Hétfı  HÚSVÉTHÉTFİ 
Szent Vince 

6. Kedd  Szent Vilmos 
7. Szerda  De la Salle Szent János 
8. Csütörtök  Szent Dénes 
9. Péntek  Szent Valér 
10. Szombat  Szent Ezekiel 
11. Vasárnap 9h: Papp József és fia, Tibor; a 

család élı és elhunyt tagjai 
este: Rózsefüzér társulat élı és 
elhunyt tagjai 

Húsvét 2. vasárnapja 
Szent Szaniszló 

12. Hétfı  Szent I.Gyula 
13. Kedd  Szent Hermina 
14. Szerda  Szent Tibor 
15. Csütörtök  Szent Anasztázia 
16. Péntek  Szent Bernadett 
17. Szombat Lırinczy László és Csillag Katalin 

35 éves házassági évfordulójára 
hálaadásul 

Szent Izidor 

18. Vasárnap 9h: Szekeres Ferenc, Papdi Etelka 
és fiuk, Szilveszter 
este: Vıneki Mihály, Molnár 
Mária és a család elhunyt tagjai 

Húsvét 3. vasárnapja 
Szent Apollónius vértanú  

19. Hétfı  Szent Emma 
20. Kedd  Szent Tihamér 
21. Szerda  Szent Anzelm 
22. Csütörtök  Szent Noémi 
23. Péntek  Szent Adalbert 
24. Szombat  Szent György 
25. Vasárnap 9h: Szabó Lajos, Czigle Gábor, 

Anda Mária, Czigle Magdolna 
este: 

Húsvét 4. vasárnapja 
Szent Márk evangélista 

26. Hétfı  Szent Ervin 
27. Kedd Szécsi  Mátyás,  Dunai 

Rozál ia,  Szécsi  László 
Szent Marianna 

28. Szerda  Chanel Szent Péter 
29. Csütörtök  Sziénai Szent Katalin 
30. Péntek  Szent V. Piusz pápa 

Miseszándékok 
Április (az esti szentmisék idıpontja 18h) 
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ÁLLOMÁSOK KRISZTUS ÉS AZ EMBEREK ÉLETÉBEN 

 
Ne keresse senki ezekben az imákban a 

keresztény ember lelki életének szigorú, rideg 
alapszabályait. Csak útjelzık ezek az imák, vagy 
még inkább: útszakaszok, amelyek szemeink elé 
öltöttek számos aktív keresztény életet élı hívı 
esetében és arra késztettek bennünket, hogy 
szavakba, gondolatcsokrokba főzzük ıket. Hogy 
megvilágosítsák lelki átalakulásuk folyamatát 
segítve ıket az Istenhez való végsı igazodásban. 

Viszonylag könnyő megérteni az elsı imákat; 
de ne keressük az észbeli átállást, a szellemi 
meggyızést a végsık olvasása közben. Csak az 
életen át értjük meg igazán azokat. Azok, akik nem 
mentek még át ezeken az állomásokon, mosolyogni 
fognak a szavak egyszerő, szürke szegénysége felett, 

de azok, akik Isten segítségével már megtették az Út eme részét, azok a legegyszerőbb 
szavak mögött is megérzik majd az élet lüktetı zsongását. És egymásra találnak majd. 

Még más, újabb imákat és elmélkedéseket is felsorakoztathattunk volna, de azok 
már csak kevesek javát szolgálták volna így. Legyen elég tudnunk azt. Hogy amikor az 
ember elhatározza, hogy elfogadja Istent és embertársait, az Úr soha nem szőnik meg többé 
ıt nevelni, tökéletesebbé tenni és arra ösztönözni, serkenteni, hogy a legvégsı fokon adja 
önmagát… 

 
 

SZABADÍTS MEG, URAM, ÖNMAGAMTÓL 
 

 
Vannak, élnek olyan emberek, akik önmaguk áldozataivá lesznek. A képzelet 

határait is meghaladja néha boldogtalanságuk, mert kizárólag önmaguk szeretetére 
ítéltettek. Meg kell elıbb érteni szenvedésüket, hogy azután eredményesen dolgozhassunk 
a kiszabadításukon, mert a szenvedésük igazában már a pokol tüzének elıre való 
megérzése. Így, ekkor egy baráttal való találkozás könnyen válhat az üdvözülés kezdı 
mozzanatává, ha ez a barát képes megértetni az így szenvedıvel azt az alapvetı igazságot, 
hogy önmaguk kínvallói, hóhérai. Különösen nagy áldás az, ha egy gyakorló, tevékeny 
katolikusra bukkannak környezetükben, aki képes ıket kiragadni mérgezı és megmérgezett 
magányukból és a Fény és az Öröm felé irányítani s vezetni. 

Ekkor majd – talán! – az ajkukra jön a következı imádság valamilyen formában. És 
ha ıszintén kérik Istentıl az önmaguk hálójából való szabadulás kegyelmét, akkor 
megmenekülnek. Mert ez a legelsı lépés! 
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De valamennyien elmondhatjuk ezt az imát azokon az estéken, amikor otthonunkba 
menekülünk, hogy megszabaduljunk a külvilágtól – vagy talán Istentıl… 
 

* 
 

„Amikor kilépett az utcára, odafutott hozzá valaki és térdre borulva kérdezte tıle: 
’Jó Mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?’… Jézus rátekintett, 
megszerette ıt és így szólt hozzá: ’Valami még hiányzik neked: Menj, add le, amid van, és 
az árát oszd szét a szegények közt, így kincsed leszen a mennyben. Aztán jöjj és kövess 
engem.’ E szavak hallatára elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.” 
(Mk 10,17-22) 
 

* 
 

Uram, hallod-e a szómat? 
 
Kegyetlenül szenvedek 
Önmagamba zártan, 
Magam foglyaként. 
Csak a saját hangomat hallom, 
Már csak önmagam sorsát látom, 
És csak a szenvedés kísér utamon. 
 
Uram, hallod-e a szómat? 
 
Szabadíts meg a testemtıl, amely csupa vágy, csupa éhség; amit csak meglát 

megszámlálhatatlan  szemeivel, amit csak széttárt karjaival megérinthet avagy átölelhet, 
mindazt birtokba szeretné venni, hogy mértéktelen étvágyát kielégítse. 

 
Uram, hallod-e a szómat? 
 
Szabadíts meg a szívemtıl, amelyet duzzadásig feszít a szeretet, - de amikor úgy 

vélem, hogy már határtalanul izzik bennem a szeretet lángja, akkor veszem észre tehetetlen 
dühvel, hogy másokon át is csak önmagamat szeretem. 

 
Uram, hallod-e a szómat? 
 
Szabadíts meg az eszmémtıl, amely megmámorosodott önmagamtól, egyéni 

ötleteimtıl, új meglátásaimtól, és nem tud párbeszédbe kezdeni senkivel, mert csak a saját 
hangjára figyel fel. 

 
Egyedül unatkozom; 
fárasztom, 
megvetem 
és megutálom magam 
Mióta rút, szennyes bırömben fetrengek, mint egy beteg ágyának égetı lepedıi 

között s menekülni szeretnék. 
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Minden silánynak, csúfnak, fénytelennek látszik… 
Mert önmagamon által igazán semmit sem láthatok meg. 
Kész vagyok győlölni minden embert s az egész világot… 
Dacból… mert nem tudok szeretni senkit. 
Szeretnék járni, szeretnék útra kelni egy más ország felé… 
Tudom, hogy létezik az ÖRÖM: láttam felragyogni mások arcán; 
Tudom, hogy csillog a FÉNY: láttam felcsillanni mások szemében. 
De még nem szabadulhatok, Uram, mert szeretem, s egyben győlölöm börtönömet, 
Mert önmagam börtöne vagyok, 
S szeretem önmagamat. 
Szeretem, Uram, s egyben utálom… 
 
Saját otthonom kapujára nem találok már, Uram. 
Megvakultan húzom-vonom magam, 
A kezeimmel emelt meredek falakba: határaimba ütközöm, 
Megsebzem magam, 
Fáj ez a seb, 
Nagyon fáj, de igazában senki sem tudhatja ezt, mert senki nem tért be hozzám. 
Egyedül vagyok, egészen egyedül. 
 
Uram, hallod-e a szómat? 
Mutasd meg házad kapuját, 
fogj kézen 
tárd ki a két szárnyat. 
Mutass az Útra, 
Az ÖRÖM és a Fényesség ösvényére… 
…De… 
De, Uram, hallod-e a szómat? 
 
Meghallottam kiáltásodat? Gyermekem, 
És szánlak szívembıl. 
Már olyan régóta lesem lezárt zsaluidat, nyisd ki, tárd ki azokat: a Fényem majd 

megvilágosít. 
Már olyan régóta állok tehetetlen, lelakatolt ajtajaid elıtt. 
Nyisd ki azokat, s ott találsz a küszöbön. 
 
Várlak és a többiek is várnak, 
De neked kell ajtót nyitnod; 
Ki kell lépned házad küszöbén. 
Miért akarsz önmagad foglya maradni? 
Szabad vagy! 
Nem Én zártam rád az ajtót, 
Így nem is nyithatom azt ki… 
Te tartod egyre bereteszelve még mindig… 
 
 

 (Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl) 
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Egyházközségi hírek: 

 

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

06-30-359-1050, 273-260. 
Miserend: kedd-szombat: 18.00 
 vasárnap: 9.00 és 18.00 
A plébánia ügyfélfogadási rendje: 

Kedd, Csütörtök, Péntek: 900 – 1200 –ig. 
A plébánia weboldala: 

 www.plebaniahivatal.roszkenet.hu 

Februártól a plébániahivatal kedden, csütörtökön és 
pénteken tart nyitva 9 és 12 óra között. 

A Páduai Szent Antal Bibliaiskola következı találkozójára 
április 22-én, csütörtökön kb. 18.30 órai kezdettel kerül sor a 
sekrestyében (a szentmisét követıen). 

A családcsoport soron következı összejövetelét április 24-
én, szombaton tartja 15 órai kezdettel. 

Röszke belterületén a házak szentelését folyamatosan 
végezzük. 

Minden kedves 

olvasónknak 

áldott 

Húsvéti ünnepeket 

kívánunk. 
 
szerkesztÔség 
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lgondolkodtató!!!    
 

Amikor Isten a nıt teremtette, késı estig dolgozott a hatodik napon 
Egy angyal arra járt, és megkérdezte: “Miért töltesz annyi idıt ezzel?”  
És az Úr azt felelte: 
“Láttad az összes specifikációt, aminek meg kell felelnem, hogy megformáljam ıt?"  
“Mosható legyen, de ne mőanyag, Több, mint kétszáz mozgó alkatrészbıl áll, melyek 

mindegyike cserélhetı kell, hogy legyen és mindenféle étellel mőködnie kell, képesnek kell lennie 
egyszerre több gyermeket karjában tartani, megölelni ıket úgy, hogy az meggyógyítson mindent 
a lezúzott térdtıl az összetört szívig és mindezt mindössze két kézzel”. 

Az angyalra mindez mély benyomást tett. 
“Csak két kéz....lehetetlen!“ 
És ez a standard modell?!  
“Túl sok munka ez egy napra....várj holnapig, és fejezd be ıt akkor“. 
“Nem”, mondta az Úr. “Már annyira közel vagyok, hogy befejezzem ezt a teremtmény, mely 

szívem legkedvesebbje lesz”.  
“Meggyógyítja magát, ha beteg, és egy nap 18 órát tud dolgozni”.  
Az angyal közelebb jött, és megérintette a nıt. 
“De Uram, olyan puhának alkottad ıt”  
“Igen, puha", mondta az Úr, “De erısnek is alkottam. El sem tudod képzelni, mit elvisel és 

legyız.“ 
“Tud gondolkodni?" Kérdezte az angyal. 
Az Úr azt felelte:“Nemcsak gondolkodni tud, de érvelni és egyezkedni is." 
Az angyal megérintette a nı arcát.... 
“Uram, úgy tőnik, a teremtmény ereszt! Túl sok terhet róttál rá.” 
“Nem ereszt....ezek könnyek” javította ki az Úr az angyalt  
“Az mire való?" kérdezte az angyal. 
És mondá az Úr:  
“A könnyekkel fejezi ki bánatát, kételyeit, szeretetét, magányosságát, szenvedését és 

büszkeségét.” 
Ez igen nagy hatást tett az angyalra; “Uram, te zseniális vagy. 
Mindenre gondoltál. A nı valóban csodálatos!" 
Valóban csodálatos!  
A nı olyan erık birtokában van, melyekkel ámulatba ejti az embert. Képes kezelni a gondokat 

és nehéz terheket hordozni.  
Magában tudja tartani boldogságát, szeretetét és véleményét.  
Mosolyog, mikor sikoltani szeretne.  
Dalol, mikor sírni volna kedve, sír, mikor boldog és nevet, mikor fél. 
Harcol azért, amiben hisz. 
Kiáll az igazságtalansággal szemben. 
Nem fogadja el a „nem”-et válaszul, ha tud egy jobb megoldást. Átadja magát, hogy családja 

gyarapodhasson. Elviszi a barátját orvoshoz, ha fél. 
Szeretete feltétel nélküli. 
Sír, ha gyermekei gyızedelmeskednek. Boldog, ha barátai jól vannak.  
Örül, ha születésrıl vagy esküvırıl hall. 
Szíve összetörik, ha közeli rokona vagy barátja meghal. 
De megtalálja az erıt, hogy elboldoguljon az élettel. 
Tudja, hogy egy csók és egy ölelés meggyógyíthat egy összetört szívet. 

E 
A Nı 
 

Börcsök Eszter rovata 

Csak egyetlen hibája van:  Elfelejti, mennyire értékes... 
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— Anyuskám! 
— Drágám! 
A kis beteg lázban égı arcocskáját felemelte és az édesanya vánkosával 

együtt felemelte. 
— Kell valami, Ducikám? 
— Mondok valamit anyuka, de senkinek el ne mond. 
— Nem mondom el, édes. 
— Senkinek se? 
— Senkinek! 
— Apuskának se? 
— Neki sem, ha nem akarod. 
Amikor az elıbb aludtam, az İrangyalkát láttam. Szép fehér volt, 

amilyen a képünkön ott. Egészen olyan. Azt mondta, hogy jó voltam és 
elvisz a Jézuskához. 

— Aranyom, drágám, miért nem kérted, hogy hagyjon itt anyuskánál? 
Miért nem mondtad, hogy ha elvisz, akkor anyukád mindig csak sírni fog? 

— Anyuka, én gondoltam rád. De a Jézuskához is szeretnék menni. Ott 
jobb lesz. Ott nem kell félni, ha apus éjjel jön haza és kiabál. Azért azt 
kértem, hogy jó, menjünk, de anyukát is vigyük magunkkal. És aput is. 
Apus a mennyországban majd jó lesz és nem fog éjjel elmaradni és kiabálni. 

Az anya sírva fakadt. 
— Mit felelt az angyalkád? 
— Azt mondta, hogy anyukám jöhet, de apus nem. Mert sohasem 

imádkozik, és sokat káromkodik. Azért nem jöhet velünk az égbe. Ezt 
mondta és akkor én elkezdtem sírni. — — Hallottad anyus? 

— Hallottam drágám, azért keltettelek fel. 
— Igen, felébredtem és nem tudtam felelni az angyalkának. Miért 

keltettél fel anyuka? 
— Mondd drágám, mit feleltél volna az angyalkának? 

A kis apostol 
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— Megkértem volna szépen, hogy akkor inkább hagyjon itt. Meg 
fogom tanítani apuskát imádkozni. És ha már fog imádkozni és nem 
káromkodik, akkor jöjjön el újra értem, hogy aztán mind a két jó szülım 
utánam jöhessen, és ne kelljen itt hagyni szegény apukát. 

Az anya nem tudott felelni a sírástól. Akkor vette észre, hogy valaki 
vele sír. Fojtott férfias sírás hallatszott. Ott állt hátul az ura, a szekrény 
eltakarta, úgy, hogy a kis beteg nem vette észre. De az apa mindent hallott, 
mindent az utolsó szóig… 

* 
Másnap Ducika állapota halálosra fordult. Most már ketten sírtak az 

ágyánál: apa és anya. 
— Fiacskám – sírt az apa – kihallgattam, hogy mit beszéltél az 

angyalkával. Tudok mindent. Hát nem maradsz itt mégsem, hogy megtaníts 
imádkozni? 

— Apuka, az angyalka nem akar itt hagyni. Hanem tudod mit. 
Gyorsan megtanítlak imádkozni, még van egy kis idı. És ha megtanulsz 
imádkozni apácska, akkor majd anyukával te is utánam jöhetsz. 

— Taníts, egyetlenem, taníts… 
A bőnbánó férfi zokogva térdelt a kis ágy elé és utána mondogatta a 

kis fiúnak: 
Jó Jézus, te vagy az Istenem, királyom, 
A te szereteted szívembıl kívánom. 
Neked adom szívem, segíts, hogy jó legyek, 
Egykoron az Égbe tehozzád felmenjek… 

Megtanulta a gyerek imát. Mikor fejbıl tudta szó szerint, a kis fia 
megdicsérte: 

— Jól van apus. Már kiválóan tudod. Majd elmondom a Jézuskának, 
hogy már tudsz imádkozni és akkor utánam jöhetsz anyuskával együtt. 

Mosolygott és lecsukta a szemét. Kifáradt a nagy tanításba és elaludt. 
Sokáig – sokáig… fel sem ébredt többé. 

* 
Ducikát eltemették. Édesapja, aki istentelen ember volt, egészen 

megváltozott. Derék, vallásos ember lett, hogy követhesse az Égbe a kis fiát. 
Pár év múlva eltemette a feleségét és nemsokára meghalt maga is. 

Elmentek mindketten a kis apostol után, hogy a túlvilágon örökké együtt 
örvendezzenek. 
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Húsvéti imádság 
 
 

„Nincs itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt." 
Mt.28,6 

 
Drága jó Istenem! A húsvét és a feltámadás áldott ünnepének 

boldog öröme tölti be az egész szívemet. Sok szürke hétköznap gondja 
és baja között ez a tudat volt mindig az a szalmaszál, amibe 
belekapaszkodtam. Te drága Jézusom, nem maradtál a sírban és ez 
biztosíték volt nekem, hogy azóta is, ígéreted szerint velem vagy. 
Megnyugtató erı árad ebbıl a tudatból, mert kétségek és gondok között 
sokszor éreztem a Te megtartó és szabadító oltalmadat. Húsvét 
ünnepének áldott reggele azt jelenti nekem, hogy megerısödik a hitem. 

Gondolatban most én is ott vagyok a Te üres sírod elıtt, fülembe 
cseng az evangélium szavának üzenete: „nincs itt, mert feltámadott". Adj 
lelki látást, hogy a sírod üres, de az üres sírnak üzenete megtölti 
szívemet. Adj hitbeli látást, hogy ezen az ünnepen ne az ünnepség 
hangulata érintsen meg engem, hanem annak áldása, aki feltámadott, és 
azért halt meg elıtte, hogy nekem öröklétem legyen. Készíts a 
templomba, hogy ott bennem még jobban megerısödjék az evangélium 
üzenete által a hit, hogy feltámadott. 

Engedj, hogy az Úrasztalánál meg is lássam és meg is érezzem, 
hogy a húsvéti feltámadás és elıtte a nagypéntek mind az én 
üdvösségemet szolgálja. Add, hogy örömmel vegyem magamhoz a 
bőnbocsánat jeleit az úrvacsorában. Áld és ırizz meg engem, és 
családomat ezen az ünnepen, és ez után is, hogy ne csak boldog ünnepem, 
de boldog életem is legyen, azzal a tudattal, hogy a feltámadott Krisztus 
nem hagy magamra, İérette kérlek, hallgass meg engem. Ámen. 

 
Forrás: Református Imádságoskönyv 
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Ananászos csirke currys 
rizskörettel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés (tészta): 
A pulykamellet felkockázzuk, majd egy megpároljuk, s felöntjük kevés 

vízzel és fızzük. Mikor fél fövésben van, hozzáadjuk az ananászt, és egy pici sót, s 
így készre fızzük. 

A rizst elkészítjük, mint szoktuk, kész curryvel ízesítjük, illetve nagyon pici 
vegetával. 

A köretet megváltoztathatjuk, szinte bármire, de zöldség köretet NE adjunk 
mellé... 

 (Összeállította: Ocskó Sebastian) 

Ünnepi kipróbált receptek 

Hozzávalók ( 4 személyre ): 
 

� 0.75 kg Pulykamell 
� kevés zsír vagy olaj 
� 1 doboz ananász konzerv 
� kicsi só 
� (kevés bors, valamint csípıs 

paprika) aki szereti. 
 

Valamint 4 személyre  
 

� pörgısre fızött rizs 
� kicsi vegeta 
� curry 

Jó étvágyat! 
 

Felhívás! 

Azok a kedves olvasóink, akik olvassák receptjeinket és úgy gondolják, 
hogy sajátjukat (kipróbáltjukat) szívesen megosztanák – újságunk hasábjain – 
másokkal is, azok jelentkezését várjuk e-mailben, illetve személyesen. 

Minden olyan receptet is várunk, amely Röszkére, illetve erre a 
környékre (volt) jellemzı. 

Segítségüket elıre is köszönjük! 
Tisztelettel: Szerkesztıség 
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Április 5. FERRERI SZENT VINCEFERRERI SZENT VINCEFERRERI SZENT VINCEFERRERI SZENT VINCE    
 
Valencia, 1350 körül +Vannes (Bretagne), 1419. április 5. 
Vince 1350 táján született Valenciában. 1367-ben belépett a domonkos rendbe. 

Leridában és Barcelonában tanult, aztán Valenciában tanított. A káptalan prépostja, Luna Péter 
megismerte és nagyra értékelte, késıbb pappá is szentelte. Vincét nagyra becsülték tudománya, 
a betegek iránti részvéte, okos tanácsai és példás életmódja miatt. Irodalmi tevékenységet is 
kifejtett: prédikációkat, néhány értekezést meg egy lelkiéletrıl szóló tanulmányt tulajdonítanak 
neki. Amikor Luna Péter 1390-ben az avignoni pápa legátusaként járt Valenciában, sikerült a 
római pápa ellenében VII. Kelemen pápa hívének megnyernie Vincét, ki közben már 
megbecsült szónok lett. A legátus kíséretében Vince közelebbrıl megismerhette számos vidék 
lelkiállapotát és erkölcsi viszonyait. Lelke mélyéig átérezte, hogy mekkora szükség van az 
Egyház egységére és az erkölcsök javulására. Amikor Luna Péter XIII. Benedek néven 
avignoni pápa lett, udvarába hívta és rábízta a kúria gyóntatását. Vince vállalta a munkát, de a 
fölkínált egyházi méltóságokat visszautasította. 

1399-ben úgy érezte Vince, hogy egy súlyos betegségébıl csodálatosan gyógyult föl. 
Annak jelét látta ebben, hogy ezután kizárólag az igehirdetésnek kell élnie. 1399. november 
22-én elhagyta Avignont. Elsı prédikációs útja Marseilles-en keresztül, a Riviera mentén 
Lombardiába vezetett, azután 1403-ban Savoyába, Genfbe, Lausanne-ba, Fribourgba és 
Lyonba. 1408-ban Montpellier-ben, 1409-ben Barcelonában prédikált. 

Mint szónok a szó, az imádság és a példa minden eszközével igyekezett az embereket 
megragadni. Életmódjának szigorúsága minden vitán fölül álló tekintélyt szerzett neki. 
Erkölcsi követelményei tudatosan magasak voltak. A hit dolgában kérlelhetetlen volt. Mégis 
számos hálás híve követte hőségesen egyik helyrıl a másikra. Azokat a túlkapásokat és 
veszélyeket, amelyek az ilyen közösségekben támadni szoktak, Vince céltudatos és 
keménykező vezetéssel távol tartotta. 

Tartósan hatott a lelkekre az Antikrisztus és a világ vége jövetelérıl szóló 
prédikálása. Prófétának tartották. Egyszer Valenciában Borja Alfonznak megjósolta, hogy el 
fogja nyerni a tiarát. A jóslat teljesedett, amikor III. Callistus néven pápa lett belıle. Itáliában 
elıre megmondta Sziénai Bernardin mőködését és szentté avatását. Nagy témája azonban a 
világ vége volt. Az istenfélelem, amely ıt teljesen átjárta, átragadt hallgatóira. De nem a 
félelemkeltés volt számára a végcél: tudta, hogy a félelemnek a szeretetben kell föloldódnia és 
szeretetté kell válnia. Ezért Vincének nem volt kizárólagos témája a végsı idık rettenetessége. 
Kézzel leírt prédikációiban fölvetette a kérdést, hogy mikor jön el az Antikrisztus. Nagyon 
józan volt a válasza: senki sem ismeri azt a napot és órát. Bőnbánó lélekkel kell tehát rá 
várakozni. Az a döntı, hogy megtartsuk az Úr intelmét: „Virrasszatok és imádkozzatok!” 
Mindazonáltal kora zőrzavaros viszonyai hatására Vince hajlott arra a véleményre, hogy a 
végsı nap közel van. 

Tortosában és más spanyol városokban Vince ismételten fölszólalt a zsidókkal 
folytatott vallási párbeszédekben. Olykor keresztény szempontból nem igazolható módszereket 
is alkalmazott: nem rettent vissza attól, hogy a világi hatóságokkal nyomást gyakoroltasson a 
zsidókra, s így kényszerítse ıket beszédeinek meghallgatására. Akik a zsidóságból 
megkeresztelkedtek, tekintélyes emberek voltak, ezért megtérésük nagy hatást váltott ki a nép 
körében. Még mohamedánokat is sikerült az Egyházba vezetnie. 

Kalendárium 
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A spanyol királyságok uralkodói jó viszonyt tartottak fenn az aszkéta szónokkal, és 
támogatták fáradozásait. XIII. Benedek már 1413- ban békeközvetítınek akarta fölhasználni. 
Vince fáradhatatlanul hirdette Isten igéjét. 1415-ben nyíltan legatus a latere Christinek 
(Krisztus személyes követének) nevezte magát annak mintájára, ahogy a pápák „a latere” (szó 
szerint: „oldaluk mellıl” küldött) legátusokat szoktak küldeni személyes képviseletükre. Az 
ibériai királyok véget akartak vetni annak az áldatlan állapotnak, amely a „nyugati 
egyházszakadásból” következett (a keresztények évtizedeken át két, illetve három pápa közötti 
szakadásban éltek), és amelyet XIII. Benedek álnoksága egyre csak tovább nyújtott. Vincét is 
bevonták a tárgyalásokba. Áldozatos belsı elszántsággal Vince elszakadt ugyan az avignoni 
pápa iránti engedelmességtıl, de a rómainak még nem vetette alá magát. 1416. január 6-án ı 
hirdette ki Perpignanban, hogy Aragónia, Kasztília és Navarra királyai megtagadják az 
engedelmességet XIII. Benedektıl. Ezzel spanyol oldalról megnyílt az út a konstanzi zsinat 
egységpápája elıtt. Noha biztosan nehezére esett Vincének az elfordulás XIII. Benedektıl, az 
egész egyház javát elıbbre helyezte, mint az avignoni pápához való ragaszkodást. 

Ezek után Vince elhagyta spanyol hazáját, és észak felé indult. De nem Konstanzba 
ment, ahova meghívta Johannes Gerson, a nagy befolyású teológus és egyházpolitikus, hanem 
meglátogatta Colettát, a klarisszák bátor megreformálóját, aztán továbbvándorolt Normandiába 
és Bretagne- ba. Kemény talajon dolgozott, most fıként, mint népmisszionárius. Ezzel 
megkezdıdött prédikációs útjainak harmadik és egyben utolsó szakasza. Most már nem nyúlt 
korábbi kedvelt témáihoz, az Antikrisztus közeli jöveteléhez és a világ végéhez. A vallási 
reform építı munkáját végezte. Franciaország akkoriban az Angliával vívott százéves háború 
megpróbáltatásai alatt szenvedett. Vince kevesebbet gondolt a világ, mint saját életének 
végére. Szigorú életmódja mellett kitartott. Amikor a toulouse-i érsek azt tanácsolta neki, hogy 
mérsékelje önmegtagadásait, azt válaszolta, hogy nem könnyő abbahagyni egy hosszan 
gyakorolt szokást. 

Képes volt az embereket beszédeivel órákon át lekötni. Fáradhatatlanul folytatta 
apostoli útjait, gyakran szamáron ülve. Valenciai nyelvét a latin nyelvő országokban mindenütt 
megértették. Élete utolsó éveiben a francia nyelvet is használta. Amikor megérkezett egy 
településbe vagy városba, ünnepélyes fogadtatást rendeztek számára. 

Mőködése a bretagne-i Vannes-ban ért véget. 1419-ben még megtartotta a nagyböjti 
beszédeket. Amikor testi erejének hanyatlását érezte, elbúcsúzott a burgundi hercegnıtıl, aki 
ıt mélységesen tisztelte. Még egyszer megáldotta szeretett betegeit, nagy áhítattal fogadta a 
végsı szentségeket, és hálásan vette az V. Márton pápa által neki küldött teljes búcsút. 
Fölolvastatta az Üdvözítı szenvedésének történetét, összekulcsolta kezét és megcsókolta a 
feszületet, azután meghalt. Szent boldogság ömlött el arcán. 1419. április 5-e volt. Holttestét a 
vannes-i püspöki templomba vitték és ott temették el. 1455-ben III. Callistus pápa Ferreri 
Vince prédikáló testvért fölvette a szentek sorába. 

Ferreri Vince mint a 15. század egyik leghatalmasabb -- bőnbánatot hirdetı -- 
prédikátora vonult be az Egyház történetébe. 

Ünnepét 1667-ben vették föl a római naptárba, április 5-re. 
 
 
 
 

Április 23. SZENT ADALBERTSZENT ADALBERTSZENT ADALBERTSZENT ADALBERT    

 
Libice (Kelet-Csehország),  956 körül  +Tent ikken (Danzig közelében),  

997. ápr i l is  23.  

X 
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Adalbert  kora a német-római szent birodalom fölemelkedésével  és a 
keletnémet területek evangel izálásának kezdetével  esik egybe. A germánok és a 
sz lávok, a kereszténység és a pogányság között i  egyre gyakoribb 
összeütközések kora ez,  b izonyos tekintetben a késıbbi  közép- európai  
feszül tségeknek, a kelet-nyugat el lentétének elı revetet t  árnyéka és elı íze.  

Adalbert  származásában is megjelenik  ez a polar i tás.  Ere iben apja,  a 
cseh Szlavnik fejedelem részérı l  sz láv,  anyja,  Adi lburg részérı l  pedig szász, 
tehát  germán vér fo lyt .  A jó megjelenéső  k is Voj techet ( így hívták) már 
származása miat t  is k i tőnı  vi lági  pályára szánták,  de szel lemi adottságai  is 
jóval  az át lag fö lé emelték.  Isten azonban áthúzta az ember i  számításokat,  mert  
nagyobb dolgot  akart  vele és képességeivel  megvalósí tani :  magasztos apostol i  
h ivatásra választot ta k i .  Súlyos betegséggel  látogatta meg tehát a f iút ,  s  a 
szülık fö l ismerték a jelet :  a gyermeket Isten lefoglal ta magának, az ı  szent  
szolgálatára kel l  tehát  adni .  

Így kerül t  a fö lgyógyul t  f iú 972-ben a magdeburgi  dóm jó nevő  
iskolájába, hogy i t t  készül jön a papi  h ivatásra.  Val lásosságával  és okosságával  
k i t őnt társai  közül . Bérmáláskor vet te fö l  az Adalbert  nevet  párt fogója,  a 
magdeburgi  érsek i ránt i  t iszteletbı l .  Az érsek halála után, 981-ben visszatért  
Prágába, ahol  az elsı  prágai  püspök, Dietmar szentel te pappá. 983-ban,  
Dietmar halála után a püspökség alapí tó ja,  I I .  Boleszláv fejedelem, a papság és 
a nép egy akarat tal  Adalbertet  választot ta püspökévé. Dal iás alakja,  fınemesi  
származása, cseh nemzet isége, a társadalmi ér intkezésben való jártassága,  
szel ídsége és képzettsége mind-mind jó ajánlólevél  vol t  számukra.  I I .  Ottó 
császár is  jóváhagyta a választást .  Adalbert  családi  kapcsolatai t  (anyja I.  
Henrik rokona vol t )  és német mővel tségét tekintve ez érthetı  is .  Különben sem 
akart  el lentmondani  az ál talános óhajnak, hogy t i .  a püspökségnek hazai  
gazdája legyen. Így a veronai  b i rodalmi győ lésen 983. február 22-én beiktat ták 
ı t .  A mainzi érsek,  Wi l l igis szentel te püspökké még ugyanazon esztendı  június 
29-én. 

Az ot thoni  fogadtatás örömmámorával  szöges el lentétben á l l t  a pásztor 
és a nyája közöt t  csakhamar megszületı  feszül tség.  Adalbert  befelé forduló 
természete,  kolostor csendjére vágyódó lelke nem vol t  fö lkészülve arra a 
küzdelemre és keménységre,  melyet  e fé l ig civ i l izált  és megtért  nép vezetése, a 
sok pogány maradvány ki i r tása (soknejőség, rabszolgatartás,  varázslás,  papok 
nısülése stb.)  igényel t .  Az ál landó sikertelenségek, a ho l  innen, hol  onnan 
fölbukkanó el lenál lás megérlel ték benne az elhatározást :  988-ban Rómába ment  
a pápához, s kérte,  engedje ı t  zarándokként Jeruzsálembe, hogy ot t  szegényen 
és magányosan szolgál ja az Urat .  A montecassinói  apát  tanácsára vál toztat ta 
meg a tervét ,  s let t  bencés szerzetes 990- ben a Rómában fekvı  avent inói  görög 
kolostorban. 

A csehek azonban a mainzi  érsekkel  szövetkezve ismét megostromolták 
kéréseikkel .  A pápa és az apát ja i ránt i  engedelmességbı l  Adalbert  ismét 
Prágába készül t .  A római kolostorból  magával  v i t te 12 társát ,  s megalapí tot ta 
velük a brevnovi  apátságot.  Ez az apátság idıvel  igazi  szel lemi- lelk i  
középponttá let t :  sok püspököt,  apátot ,  szerzetest  adot t  Cseh-,  Morva-,  
Lengyel-  és Magyarországnak, számos misszionáriust  küldöt t  Oroszországba. 
Évszázadokon keresztül  a keresztény val lás és kul túra sugárzó központja vol t  a 
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nyugat i  sz lávok számára. Adalbert  már ezzel  az egyet len alapí tásával  is  
k i törölhetet lenül  beír ta nevét Európa civ i l izációjának és hi t ter jesztésének 
történetébe. 

Az ot thoni  ál lapotok azonban nemigen javul tak.  A sok ünnepélyes 
ígéretbı l  nem let t  semmi.  Al ig törıdtek az egyházi  elı í rásokkal  (p l .  
menedékjoggal)  és a lelk ipásztorok erı feszí téseivel .  Adalbert  akarva, nem 
akarva belekeveredett  a sz lavnik idák (saját  családja) és a premysl idák közt  
dúló harcba. A békére és k iengesztelıdésre törekvı  püspök ismét fö ladta az 
egyenlı t len harcot ,  s részben önként, részben kényszerí tve,  ismét elhagyta 
Prágát.  

994–995-ben Magyarországon térí tet t .  İ  keresztel te és bérmálta meg 
többek közöt t  Szent Istvánt .  Máig is ı  az esztergomi egyházmegye védıszent je.  
996-ban megint  v isszatért  római kolostorába. Ez év májusában koronázták 
császárrá I I I .  Ot tót ,  aki re mély benyomást tet t  Adalbert  ıszinte és komoly 
val lásossága, jámborsága. Barátok let tek.  

Ismét k i ragadták szerzetesi  magányából :  a pápa, a császár,  az érsek 
erélyesen sürget te,  hogy fo lytassa prágai  tevékenységét.  A bencés szerzetes 
számára szent vol t  az engedelmesség. Hazafelé menet elkísérte I I I .  Ot tót  
Németországba, és hosszabb ideig nála maradt Mainzban. Jelentıs része vol t  a 
császár val lásos és pol i t ikai  gondolkodásának formálásában; megnyerte ı t  a  
kelet i  missz ió ügyének is.  Útközben kapta a hír t ,  hogy legközelebbi  rokonai t  
Csehország hercege, II .  Boleszláv kegyet lenül  meggyi lkol tat ta.  Látva,  hogy a 
családja nyúj tot ta támogatás semmivé let t ,  s  nemzetségének esküdt el lensége 
kerül t  hatalomra,  az eredményes munkát tel jesen reménytelennek tartot ta.  Úgy 
lát ta,  hogy a Prágába vezetı  út  lezárul t  elı t te.  Prága helyet t  tehát  
Lengyelországba ment,  és megalapí tot ta Meseri tz  kolostorát .  Chrobry 
Boleszláv fejedelem támogatta,  hogy továbbutazhassék az északon élı  balt i  
törzsekhez (Pruzzi ,  Prussen, késıbb Preussen = poroszok),  akik még nem 
kerül tek ér intkezésbe a civ i l izál t  v i lággal ,  s pogányság, erkölcsi  elvadul tság 
uralkodott  közöt tük.  Adalbert  996/997 telén térí tett  közöt tük,  de munkájának 
olyan leküzdhetet len akadályai  vol tak,  hogy úgy döntöt t ,  társaival  együt t  
elhagyja a terméket len ugart ,  és a l i tvánokhoz megy misszionálni .  De mielı t t  
még el indulhatot t  volna, a pogányok egy lándzsával  megöl ték:  997. ápr i l is  23-
án hal t  vértanúhalál t  Kr isztusért  a Nagat és az elbingi  Weichsel  közt i  
Tent ikkennél .  I t t  nyerte el  ez a valóban szent élet a koronáját ,  a nagy cél t ,  
amely után ı  is ,  mint  minden tökéletességre törekvı  keresztény, annyi ra 
vágyott .  

A lengyel  herceg kivál tot ta testét  a gyi lkosoktól ,  és Gnieznóban temette 
el .  Már 999-ben a szentek sorába iktat ta ı t  Sz i lveszter pápa. Sokan 
elzarándokol tak csodatévı  s í r jához, többek közöt t  barát ja,  I I I .  Ot tó császár is  
(1000).  A császár,  élve az alkalommal,  Gnieznót a szent i ránt i  t iszteletbı l  
érsekséggé avat ta.  És ami életében nem adatot t  meg Adalbertnek,  hogy 
Prágában ot thont  és békés nyugalmat talál jon,  azt  megadta az utókor a fö ld i  
maradványainak, melyeket  1030- ban vi t tek a csehek Prágába. Adalber t  
t isztelete azóta nı t tön nı ,  s  a prágaiak hazájuk védıszent jét  t isztel ik  benne. 

 
 (Összeállította: Kiss Gábor) 
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HÚSVÉTI IMAHÚSVÉTI IMAHÚSVÉTI IMAHÚSVÉTI IMA    

Életünknek Ura és alkotója! 
Áldunk és magasztalunk Téged, hogy 
nem hagytad Jézus Krisztust 
elporladni a sírban, hanem a 
feltámadása által legyızted a 
koporsó hatalmát és elhoztad 
számunkra a megváltás reménységét. 
Egyszülött Fiad által elvezettél 
minket az örök élethez. İrajta 
keresztül bizonyossá tettél az 
üdvösség ígéretérıl. 

Örök Isten! Lelked 
gyızelmének napján a halálból új 
életet, új világosságot teremtettél a 
második Ádámon keresztül, és az elsı 
Ember bőneinek eltörlésérıl, 
megbocsátásáról bizonyságot tettél a 
feltámadott Krisztus által. Örömnap 
ez, mert a Megváltónkkal 

újjászülethetünk és egy lelkiekben gazdagabb életet kezdhetünk. 

Fogadd imánkat, amint köszönetet mondunk a feltámadás ajándékáért, 
és azért, hogy az éjszaka sötétségébıl elvezettél bennünket a hajnal 
fényéhez. Előzted a halálfélelmünket, és Jézus példájával megtanítottál arra, 
hogy ne féljünk az üres sírgödröktıl, mert Te nemcsak a semmibıl tudsz 
világot alkotni, hanem a halálból is tudsz életet teremteni. 

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 erejébıl adj arra az idıre is, amikor 
szembe kell néznünk az élet bőneivel és csábításaival. Adj lelki táplálékot 
nemcsak az örök életre, hanem arra is, hogy már e jelenvaló gonosz világban is 
Néked tetszı 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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IMA 
 

Urunk, Istenünk! Áldunk és dicsıítünk Téged, mert a szent Fiad 
vérével megváltottál minket, és feltámadásával elvezettél minket az örök 

élethez. A halál fullánkját kihúzva Jézus testébıl, bizonyossá tettél minket 

üdvösségünkrıl. Megerısítettél bennünket hitünkben, amikor megmutattad 

a bőneink feletti gyızelem lehetıségeit Krisztusban. Köszönjük Jézus 

megváltó munkáját. 

Mennyei Atyánk! Úgy, ahogy megtöltötted a Jézust követık lelkét 

erıvel, és az Anyaszentegyház híveit lelkesedéssel, ugyanúgy add meg 

nekünk is azt a felemelı, boldog érzést, ami Húsvétot a hit ünnepévé teszi. 

Add, hogy a feltámadás öröme átjárja életünket és újjászülethessünk 

Krisztusban. Tégy bennünket hû szolgájává Megváltónknak, aki a bőnnek és 

a halálnak fogságából ingyen kegyelembıl kiszabadított bennünket. 

Megvalljuk, Atyánk, hogy a világ kívánságai annyira lekötik 
figyelmünket és erınket, hogy nem 

szakítunk elég idıt arra, hogy 

üdvösségünk létfontosságú dolgaival 

törıdjünk. Elrepülnek felettünk az évek, és 

egyszer csak arra ébredünk, hogy a testünk 

meggyengült és porból lett életünk 

hamuvá lesz.  

Mindazok a földi javak, amiket 
összegyőjtöttünk hiábavalókká válnak a 

mulandóságban, ha lelkünkrıl és a Te 

országodról elfelejtkezünk. Figyelmeztess 

arra, hogy mindenek felett a Te országodat 

keressük, és akkor minden megadatik 

nekünk. Jóban és rosszban a húsvéti 

feltámadás biztató ígéretével irányítsd 

életünket, hogy az örök élet és üdvösség 

reményében szolgálhassunk Téged itt a 

földön és a mennyben is. Ámen. 
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Páduai Szent Antal Plébánia karitász csoportjának hírei: 
 
 

A Magyar Püspökkari Konferencia és a 
Katolikus Karitasz által életre hívott nagyböjti 
élelmiszergyőjtı akciónk sikerrel zárult. Hála az 
adományoknak, 17 család részesülhetett 
segítségben.  

2010 a szegénység elleni küzdelem éve. Az 
oly sokat emlegetett jóléti társadalomban, melyben élünk, még 
elszomorítóbb, hogy egyre több család él nehéz körülmények között.  

Az ı nehéz helyzetükön persze alig enyhít ez a csomag. Mégis 
rengeteget jelent számukra, és számunkra is. Az odafigyelést, törıdést 
jelenti. Azt, hogy valaki gondol rám. Eszébe jutok. Ez adja az igazi 
értékét minden, látszólag anyagi jellegő segítségnek.   

Még egyszer köszönjük mindenkinek, aki segített. 
 
A röszkei Karitasz Csoport tulajdonában több olyan használható 

eszköz van, melyet igény szerint kölcsönözhetnek azok, akiknek amúgy a 
beszerzésük nehézséget okoz: egy babakocsi, egy autósülés kisbabáknak 
(hordozó egyben), járóbot, egy pár mankó, kerekes szék. Ha valakinek a 
fent felsoroltakból szüksége van valamire, kérjük, a Plébánián vagy a 
csoporttagoknál jelezze. 

 

A következı csoporttalálkozó tervezett idıpontja: 
2010. április 21., szerda, az esti mise után. 

 

A karitász csoport elérhetısége: 

06(20)400-5868 

Kucseráné Dr. Bende Zsuzsanna 

A Karitász-csoport koordinátora   
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 L 
- Katona! Fel tudna váltani egy ezrest?  
- Persze, haver.  
- Katona, így nem beszélünk egy tiszttel! Szóval fel tudja 
váltani?  
- Nem, uram!  

 

L 
Két asszony beszélget. Azt mondja az egyik:  
- Az én férjemnek semmi modora nincs. Ahányszor csak beszélek hozzá, 

mindig ásítozik.  
- Talán csak mondani szeretne valamit. 

L 
Éjszaka érkezik haza a részeg férj. Kopog, de a felesége nem 

akarja beengedni, mert már nagyon késő van. Újra kopog:  
- Nyisd ki az ajtót! Virágot hoztam a szépségemnek!  
Az asszony ellágyul a kedvességre és kinyitja az ajtót.  
- De hát hol vannak a virágok?  
- Miért, hol van a szépség? 

L 
A kis falu plébánosa kijön a templomból és látja, hogy Miska bácsi mint 

mindig, most is tök részeg. 
- Miska bácsi, mikor szokik végre le az alkoholról? 
- Öreg vagyok én már ahhoz, hogy leszokjak róla. 
- Leszokni soha nem késı. 
- Akkor még ráérek. . . 

L 
A teniszcsillag megkérdezi a médiumot, hogy létezik-e túlvilág, és ha 

igen, van-e ott teniszpálya.  
A médium kijön a transzból és így szól:  
- Van egy jó hírem, meg egy rossz. Melyikkel kezdjem?  
- Kezdje a jóval!  
- Van túlvilág és van teniszpálya.  
- És mi a rossz hír?  
- Az elsô meccse ma estére van ott kiírva.  

Viccek: 
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"Boldog az az ember, aki hallgat rám, aki 
ajtómnál virraszt naponta." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rejtvényre adott megfejtéseiket minden hónap 28-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy 
Interneten. A nyeremények átvehetık a sekrestyében. 

Elızı rejtvényünkre négy helyes megfejtés is érkezett: 

Katona Imréné, Márki Istvánné, Vas József 
A márciusi rejtvényünk helyes megfejtése: 

"Nincs nekem arra idım, hogy siessek." 

 
CSODATÉVİ  

A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 
Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Ocskó Sebastian, Tóth Zoltán 

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

E-mail: csodatevo@citromail.hu 
 

Rejtvény!!! 
A rejtvény megfejtése a 

Példabeszédek gondolatának befejezése. 
"Boldog az ember, aki hallgat rám, 
........................" 
 

Vízszintes:  
 
1. A megfejtés eleje 10. Az elektromos áram erısségének mértékegysége 11. Urán, Argentum 12. 
Zöldell, nyílik 13. Agence France Presse (francia távirati ügynökség nevének rövidítése) 25. Jód, 
Rénium 16. Pest megyei község lakója 19. Ír 20. Ingás ütemmérı eszköz 21. Balti állam lakója 22. 
Nitrogén, Trícium 23. Község B.A.Z. megyében 25. Arzén 27. Páratlanul javall(!) 29. 
Gyümölcshéjban van(!) 30. Teadélután 32. A tetejére 33. Szól, hangzik 35. Sütéshez, fızéshez 
használt zsiradék 37. Elfed 38. Nıi név  
 

Függıleges: 
 
2. Egyiptomi fıváros 3. 
Férfinév 4. Édesapa 5. 
Farsangi öltözet 6. 
Telerecorder röv. 7. Csigásan 
csavarodó szarvú vadjuh 8. A 
megfejtés vége 9. Fagy 
közepe(!) 12. A megfejtés 
közepe 13. Paragrafus része(!) 
14. A Föld legnagyobb 
hegysége 17. A 
legalacsonyabb rangú 
követségi tisztviselı 18. A C 
hang 20. Malomsokban van(!) 
21. Eleven 24. Szaturnusz 
holdja 26. Félénk, ügyetlen 
28. Betakarít 31. Sopron 
vége(!) 34. Gallium 36. 
Lítium 


