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Hálaadás 
 
 
 

Dicsıséges Szent Antal! 

Hálásan köszönöm jóságodat, 

amellyel hitemet és bizalmamat 

kérésem teljesítésével jutalmaztad. 

Legyen áldott az Úr neve, amiért 

általad megadta nekem ezt a 

kegyelmet! Áldassék a Boldogságos 

Szőzanya is, amiért támogatta 

kérésemet! 

Áldott legyen Szent Ferenc 

atyánk is, mestered és példaképed. 

Drága Szent Antal, engedd, 

hogy méltó legyek a kapott 

kegyelemre, és szent életem után 

vezess el majd a mennybe! 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Kedd Kriván Miklósné Kolonics Etelka Szent Jusztinusz 
2. Szerda Somogyi, Horváth, Maginecz és 

Babarczi család élı és elhunyt tagjai 
Szent Marcellinusz pp 

3. Csütörtök  Lwanga Szent Károly  
4. Péntek  Szent Quirinusz-Kerény, 

Caracciolo Szent Ferenc 
5. Szombat  Szent Bonifác 
6. Vasárnap 9h: Rózsafüzér Társulat élı és 

elhunyt tagjai 
este: Árvízkárosultakért 

Úrnapja 
Szent Norbert 

7. Hétfı  Szent Róbert 
8. Kedd  Szent Medárd 
9. Szerda  Szent Efrém 
10. Csütörtök  Szent Margit 
11. Péntek  Jézus Szent Szíve 

Szent Barnabás apostol 
12. Szombat Ördög József Szent Adelaida 
13. Vasárnap 9h: Ábrahám Antal és Imre 

este: Szécsi István és Erzsébet 
Évközi 11. vasárnap 
Páduai Szent Antal 

14. Hétfı  Szent Vazul 
15. Kedd  Árpádházi Szent Jolán 
16. Szerda Papdi Pál és Hegyesi Ilona Szent Jusztina 
17. Csütörtök  Szent Adolf 
18. Péntek  Szent Arnold 
19. Szombat Szekeres István Szent Romuáld apát, 
20. Vasárnap 9h: Papdi József és neje, Ördög 

Mária; Tanács Mihályné Császár 
Margit  
este: 

Évközi 12. vasárnap 
Szent Raffael 

21. Hétfı  Gonzága Szent Alajos 
22. Kedd  Mórus Szent Tamás 
23. Szerda Kószó Jánosné Ördög Etelka Oignes-i Szent Mária szőz  
24. Csütörtök  Keresztelı Szent János 

születése 
25. Péntek  Szent Vilmos 
26. Szombat  Alexandriai Szent Ciril 
27. Vasárnap 9h: Csáki László, Hódi Szilveszter, 

Kispéter András, Csóti Rozália, 
Hódi család elhunyt tagjai 
este: Szécsi Jánosné, Kari Piroska és 
Rozália 

Évközi 13. vasárnap 
Szent László király 

28. Hétfı  Szent Iréneusz 
29. Kedd  Szent Péter és Szent Pál 

apostolok ünnepe 
30. Szerda  A római egyház elsı szent 

vértanúi 

Miseszándékok 
Június (az esti szentmisék idıpontja 18h) 
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SEGÍTS, HOGY IGENT MONDHASSAK 

 
Az elsı lelki gyızelem örömének jegyében az aktív keresztény nem hátrálhat többé. 

Lelkesedése eképen felajzottan az összes akadályok legyızéséhez segítette. Így halad elıre a 
többiek által ’húzva - tuszkolva’, akik mind nagyobb és nagyobb követelésekkel állnak majd 
elı. Végre Isten is megjelenik, nem a többiek mögé rejtızötten, hanem teljes Fényében. 
Bebocsátását kéri, de İt már nem lehet akárhová ültetni… az egész embert magának kívánja és 
minden tevékenységét. Amint az aktív keresztény felismeri İt – sokszor! – menekülni próbál. 
Szabadulni szeretne tıle, mert tudja, hogy Isten teljes megadást, totális szolgálatot követel… 
megállás nélkül, szünet nélkül zörget az aktív keresztény ajtaján mindaddig, amíg csak meg 
nem hallja a végérvényes ’igent’, amely egész életét felmagasztalja majd. 

Csak az érti meg igazán ezt az imát, aki már ’megvívta a harcát az Istennel’. 
Nevelınek, jóbarátnak meg kell értenie, hogy fájdalommal teli életszakasz ez. Legyen 

diszkrét, hogy ne zavarja Istent, aki kezébe fogta gyermeke sorsának alakítását; és legyen mégis 
helytálló a hit megvilágosítására. Segítsen Isten felismerésében, tolmácsolja fáradhatatlanul a 
szeretet nagy kérdéseit, amelyeket az életben és az élet által lát meg, felismerve az általa kijelölt 
találkozó pontokat, közbenjárásokat; kötelessége segíteni az aktív életre törı keresztényt abban, 
hogy eljusson az ’igen’ bátor kimondásáig. És ha fájdalmat érez, ellentállásával idézi fel ezt a 
fájdalmat; erre is rá kell vezetni, errıl is meg kell gyızni ıt. Mert csak veszíthet az, aki Isten 
ellen küzd és harcol. Mindig ı lesz az erısebb fél, mert nagyobb a SZERETETE. 

* 

„A szőz egy Dávid családjából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese és Máriának hívták. Az 
angyal bement hozzá és így köszöntötte: ’Üdvözlégy kegyelemmel teljes! Az Úr veled van. Áldottabb 
vagy te minden asszonynál’. E szavak hallatára zavarba jött és gondolkodni kezdett a köszöntés 
értelmén. Az angyal így folytatta: ’Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz és 
Fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ı: a Magasságbelinek a fia… Istennél semmi sem 
lehetetlen. Mária erre így válaszolt: ’ Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint’” 
(Lk, 1, 26-38) 

* 

Uram, úgy félek igent mondani… 
Hová vezetsz engem? 
Félek, hogy én húzom majd a rosszabbik végét… 
Félek, hogy ismeretlen fehér lapot írok csak alá; 
Félek, igent mondani, amely esetleg számos más igent követel még… 
 
S mégsem érzem magam békén, nyugodtan, mert Te üldözöl, Uram, és Te veszel körül 

engem. 
Keresem a zajt, mert félem meghallani a szavad; de te besurransz a csönd fátyolán át is. 
Elmenekülök az útról, hogy ne találkozhassak veled, de Te vársz rám az ösvény végén, amint 

oda érek. 
Hová rejtızzem el? Rám találsz mindenütt. 
Szabadulni Tıled nem tudok… 
 
Mégis félek igent mondani, Uram. 
Félek a kezemet a kezedbe tenni, mert mindörökre ottfogod, 
Félek a szemedbe nézni, mert nagy kísértı vagy Te, 
Félek követelızı hangodtól, mert Féltékeny Isten vagy Te, Uram. 
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Elrejtem magam, mert üldözött vagyok. 
Fogoly vagyok már, de mégis ellentállok még, bár tudom: eleve elveszett harc az én harcom, 
Mert Te vagy az erısebb, Uram. Kezedben van az egész Világ, és tılem is elragadod azt. 
Amint a kezemet kinyújtom a személyek vagy a dolgok birtokba vételére, elenyésznek a 

szemeim elıl. 
Leverı érzés azt látni, Uram, hogy igazában nem jár neked semmi! 
A leszakasztott virág elhervad az ujjaim között, 
Ajkaim peremén megfagy a kacagás, 
S a megkezdett keringı tántorgó dülöngéléssé foszlik, 
Hirtelen minden kongó 
Üressé válik… 
Sivatag homokjával vettél körül engem, 
Éhes és Szomjas vagyok; 
Az egész Világ nem lenne képes kielégíteni engem… 
 
Pedig szerettelek, Uram, – mit vétettem néked? 
Érted dolgoztam; néked adtam mindenemet. 
Nagy és rettenetes Isten, mit kívánsz még tılem? 

* 

Gyermekem! Még többet kívánok. A te javadra s a Világ javára. 
Azelıtt saját ügyeidet intézted; számomra ezeknek vajmi kevés értékük van. 
Kerested jóváhagyásomat, támogatásomat, jószándékú figyelmemet a terveid iránt. 
De értsd meg, Gyermekem, te felcserélted a szerepeket!… 
Figyelmes szemmel kísértelek, láttam jószándékodat, 
De most sokkal többet kívánok és várok tıled; 
Ezután már nem a saját munkádon fáradozol, hanem a te mennyei Atyád akaratát hajtod 

végre! 
 
Mondj igent, Gyermekem. 
Szükségem van a te igenlı szavadra,m amint hajdan szükségem volt Mária szavára is, hogy 

leszállhassak a Földre. 
Mert nekem kell a munkahelyeden állnom, 
Nekem kell majd a családodban élnem, 
Nekem kell majd a városnegyeded utcáit járnom a te helyedben, 
Az én tekintetem lát át mindenen és nem a tiéd, 
Az én szavamnak lesz majd hatása és nem a tiédnek, 
Az én életem alakít, formál át és nem a tiéd. 
MINDENT hagyj értem, MINDENT adj át nekem! 
Szükségem van a te igenlı szavadra, hogy vállaljalak, újra a Földre szálljak. 
Szükségem van a te igenlı szavadra, hogy folytassam a Világ megmentését!… 

* 

Uram, rettegéssel tölt el követelı szavad, de ki állhatna ellent? 
Hogy eljöjjön a te országod – s nem az enyém, 
Hogy megvalósuljon a te akaratod – s nem az enyém, 
Segíts IGENT mondani… 
 

 (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 

 

A Páduai Szent Antal emlékérméket június 13-án, a 9 órai 
szentmise keretében adjuk át Gyulay Endre nyugalmazott 
Szeged-Csanádi megyéspüspöknek, valamint Trényi Pálné (Annuska 
néni) részére. Gratulálunk nekik! 

A tanévzáró szentmise (Te Deum) Június 13-án, 9 órakor 
lesz. A hittan bizonyítványokat a következı vasárnaptól kezdve 
lesznek elérhetıek. 

A családcsoport soron következı összejövetelét június 26-
án, szombaton tartja 15 órai kezdettel. Jó idı esetén a sziksósi 
nyaralóban, egyébként a plébánia hittantermében. 

A családcsoport elérhetısége: 06-20 498-95-38 

E-mail: csaladcsoport@gmail.com 

Július 5. és 9., között az irodai félfogadás szünetel, ill. 
ezeken a napokon vasárnap kivételével szentmisék sem lesznek a 
röszkei templomban. Sürgıs esetben kérjük, a plébánia 
mobiltelefonszámát hívják, lelkipásztori ügyekben pedig keressék 
a mórahalmi plébániát! 

Az elsıáldozásról készült fényképek megtekinthetıek és 
megrendelhetıek a templomban. 
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lgondolkodtató!!!    
 

 

 

- A növényeid egészségesek, de nem tudod elszívni ıket. 
- Több étel van a hőtıben, mint sör.  
- Reggel nem lefekszel, hanem felkelsz. 
- Meghallod a kedvenc zenédet a Sláger Rádióban.  
- A hírcsatornát nézed. 
- A barátaid megházasodnak és elválnak, nem pedig összeállnak és 

szakítanak. 
- A nyári vakáció három hónapról három hétre zsugorodik. 
- A farmer és póló már nem számit rendes öltözéknek.  
- Te dörömbölsz a falon, mert a szomszédban bömböltetik a gyerekek a 

zenét. 
- Idısebb rokonaid a füled hallatára disznó vicceket mondanak. 
- Nem tudod, mikor zár a McDonalds. 
- A kocsid biztosítása csökken, de a havi részletek nınek.  
- A kutyádat kutyakonzervvel eteted, nem hamburger maradékkal.  
- Megfájdul a hátad, ha a fotelben alszol. 
- Nem szunyókálsz délutánonként 
- A vacsora és a mozi maga a randi, nem pedig a bevezetése.  
- A reggelit reggel eszed. 
- Továbbra is a számítógép elıtt ülsz egész nap, de nem játszol.  
- Ha egy ismerısödnek gyereke lesz, nem szörnyülködsz, hanem 

gratulálsz. 
- Kétségbeesve keresel ezen a listán néhány jelet, ami nem igaz rád. 
..... és amikor nem találsz, vigyorogva elmeséled a barátoknak, mert 

tudod, hogy ık sem találnának. 

E 
A fájó igazság, avagy honnan 
tudod, hogy felnıttél? 

(Csak egy kis humor) 

 

Börcsök Eszter rovata 
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Rómában történt meg a következı eset. 
Egy nagy bérház harmadik emeletének egyik szobácskájában vidám gyermek 

játszadozott. Édesanyja kinyitotta az ablakot, hogy napsugár és levegı érje a gyermeket, 
de közben szigorúan oda is szólt: 

 
— Kicsikém, ne merj az ablakhoz menni, mert nincs rajta rács és még kiesel! 
A gyermek szót fogadott. De egyszer csak valamilyen lármát hall az utcán. 

Kíváncsi lett és megfeledkezve az engedelmességrıl, felkapaszkodott az ablakpárkányra. 
Kicsike volt, nem látott semmit, hát jobban kihajolt. 

Édesanyja épp akkor lépett a szobába s a gyermek az ajtónyitásra megszeppenve 
elvesztette az egyensúlyt. Az anya félırülten sikoltott fel, mert már csak azt látta, hogyan 
zuhan le a gyermeke. 

És abban a pillanatban, eszébe jutott az édesanyának a csodatevı Páduai Szent 
Antal. Az a Szent Antal, akinek képét és szobrát ti is látjátok majdnem minden 
templomban, és akirıl mindenki tudja, hogy a bajba került embereknek csodálatos égi 
párfogója. 

— Szent Antal segíts! Szent Antal segíts! — kiáltozott a kétségbeesett anya és 
rohant le a lépcsıkön az utcára. Elkészült rá, hogy gyermekének véres holttestét találják 
meg, de azért a bizalom mégsem hagyta el egészen. Hiszen Szent Antal annyi csodát tett 
már és Szent Antal életrajzában olvashatjuk, hogy a hozzáfordulókat nem egyszer 
csodálatosan mentette meg a halál torkából. 

— Szent Antal, tégy csodát! — csak ezt tudta kiáltozni a félırült édesanya, míg a 
bérház kapujához ért. 

És íme, mi történt? 
Az összeverıdött, csodálkozó tömeg: „csoda, csoda” — kiabálása közt épen, 

egészségesen futott a gyermek anyja karjai közé. 
— Anyukám — kiáltott vidáman a gyermek. — Úgy megijedtem, amikor 

lecsúsztam, de az utcán egy barna csuhás pap bácsi állt és karjaiba ügyesen felfogott. 
Látod, nem történt semmi bajom. 

A barna csuhás pap bácsit a gyermeken kívül nem látta más. De mindenki tudta, 
hogy Szent Antal volt, aki csodálatos módon megmutatta magát a gyermeknek, amikor ıt 
megmentette. 

* 
Gyermekeim, forduljatok ti is bizalommal a csodatevı Szent Antalhoz. 

Imádkozzatok hozzá buzgón és mivel İ a szegények pártfogója, kérjétek İt, hogy esdjen 
ki jobb sorsot nyomorgó népünknek. De kérjetek Szent Antaltól lelki ajándékot is: 
szívtisztaságot, jámborságot, jószívőséget, szóval azokat az erényeket, amelyekben İ 
olyan kiváló volt. Aki pedig teheti, szerezzen Szent Antalnak örömet az által, hogy a 
szegényebb pajtást megajándékozza, segíti. Szent Antal a szegényeknek szentje és annak 
örül legjobban, ha mi is jót teszünk másokkal. 

A csodatevı 
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BBBBococococi si si si sütiütiütiüti    
(Vasné Berta Ágnes receptje) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elkészítés: 

 
Összeállítjuk a túrós masszát, és 

vizes kézzel „belegombócoljuk” a 
kakaós piskótára. 

Forró sütıben sütjük, mint a 
piskótát. 

Sütés közben belesüllyednek a gombócok a kakaós piskótatésztába. 
 

Ünnepi kipróbált receptek 

Hozzávalók ( Tészta): 
� 4 tojás 
� 22 dkg cukor 
� 1 csomag sütıpor 
� 15 dkg margarin 
� 2 -3 evıkanál kakaópor 
� 30 dkg liszt 
� 15 evıkanál tej 

 

Elıször a szokott módon 
összeállítjuk a piskótát. Majd 30 * 
30 cm-es sütıpapírral bélelt tepsibe 
öntjük 
 

(Gombóchoz):  
� 1 tojás 
� 20 dkg cukor 
� 1 csomag vaníliás cukor 
� 4-5 evıkanál búzadara 
� 1 citrom héja, leve 
 

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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Június 16. RÉGIS SZENT FERENCRÉGIS SZENT FERENCRÉGIS SZENT FERENCRÉGIS SZENT FERENC----JÁNOS jezsuitaJÁNOS jezsuitaJÁNOS jezsuitaJÁNOS jezsuita    
 
 
Fontcouverte, 1597. január 31. +La Louvesc, 1640. december 31. 

1597. január 31-én született a Narbonne melletti Fontcouverte-ban. 
Kisnemesi családból származott, melynek tagjai nem is egyszer kényszerültek 
fegyverhez nyúlni a hugenották ellen. Elsı oktatását szerény otthonában 
feltehetıen egy házitanítótól kapta. Mintegy tizenöt éves korában Béziersbe 
küldték a jezsuitákhoz, s ott fejezte be tanulmányait. Szorgalmas és jámbor tanuló 
volt. 1613-ban csatlakozott egy karitatív társulathoz. Tizennyolcadik évének vége 
felé kezdett világosan kirajzolódni hivatása; 1616 decemberében Toulouse-ban 
belépett a Jézus Társaság noviciátusába. Feltőnt jámborságával, 
segítıkészségével és szelídségével. 1618. december 8-án Auchban tette le elsı 
fogadalmait, majd kilenc hónapon át Cahors-ban szónoklattant tanult. 1619 
októberében tanítóvá nevezték ki az Auvergneben lévı Billon kollégiumába. 
1622-tıl 1625-ig tanulmányai folytatására a tournoni kollégiumba küldték; ott 
alkalma nyílt, hogy gyakorolja magát a népszerő katekizmus oktatásában. 1625 
ıszétıl két évig Puy kollégiumában, egy évig az auchi kollégiumban tanított. 
1628 ıszétıl Toulouse-ban folytatta teológiai tanulmányait. Nemsokára 
pestisjárvány tört ki a városban, és a társaságot vidékre telepítették. Állhatatos 
kérése ellenére sem kapta meg az engedélyt, hogy ápolhassa a betegeket; azt 
viszont elérte, hogy szentelését elıre hozták; 1630 májusában szentelték pappá. 

1631 szeptemberében tanárrá nevezték ki a pamiers-i kollégium felsıbb 
osztályaiba. 1632-ben Montpellier-be küldték, s attól kezdve kizárólag a nép 
körében végzett apostolkodásnak és a népmissziónak szentelte magát. 
Montpellier-ben kálvinista vidékre került, de közvetlen vitákba alig bocsátkozott; 
fıként nagyon egyszerő prédikációinak, a hitoktatásnak és a szegények 
szolgálatának szentelte magát. Kiemelkedıen sikerült egy népmissziója, amelyet 
ısszel tartott Sommičres-ben, egy túlnyomórészt protestáns faluban. 

1633. november 6-án tette le utolsó fogadalmait. 1634 tavaszán Viviers 
püspöke, Louis de Suze azt kérte, hogy küldjék hozzá Régis Ferencet. Viviers 
környékét elpusztította a vallásháború, ezért különösen nehéz terep volt a 
pasztoráció számára. Ferenc bátran fogott munkához, szolgálata azonban egy 
meglehetısen kellemetlen esettel kezdıdött. Néhány kétes erkölcső pap 

Kalendárium 
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bepanaszolta a püspöknél, hogy megzavarja a plébániákat. A püspök hitt nekik, és 
el akarta ıt távolítani. Hitelt érdemlı tanúk végül gyızelemre vitték az igazságot. 
Ferenc többször kinyilvánította azt a kívánságát, hogy szeretne Kanadába menni, 
de sohasem engedték meg neki. 

Az 1635. év legnagyobb részében Boutičres vidékén tevékenykedett. A 
következı télen missziót tartott a felsı-vivarais-i Saint-Agrčve-ben. Fáradságos 
és veszélyes utakat vállalt, lemondott minden kényelemrıl és minden anyagi 
segítségrıl. Prédikációkkal és gyóntatásokkal túlterhelve, fáradsága ellenére 
gyakran töltötte az éjszaka nagy részét imádságban a Legszentebb elıtt; néha, 
amikor a templomok zárva voltak, a templomajtók elıtt. A szerencsétlenek iránt 
mindenütt megnyilvánult irgalmas szeretete, a közvélemény pedig számos csodát 
tulajdonított neki. A nyári hónapok alatt Ferenc gyakran tevékenykedett Puyben 
vagy közvetlen környékén. Az általa tartott hitoktatásokra néha négyezernél is 
többen győltek össze; olykor ezért igénybe kellett vennie a város legnagyobb 
templomát, a Saint-Pierre-le-Monastier-t. Itt is tág teret talált szeretetszolgálata 
számára. Önfeláldozó módon törıdött e vidék nagyszámú csipkeverınıjével, 
azok pedig úgy tekintettek rá, mint pártfogójukra. Látogatta a kórházakat és 
börtönöket, s kiterjesztette apostolkodását az elbukott lányokra is. Amikor otthont 
épített számukra, nemcsak a város züllött embereinek fenyegetését vonta magára, 
hanem elöljárója is nehézségeket támasztott számára. Messzirıl özönlöttek hozzá 
a gyónók, szinte megszállták gyóntatószékét. 

Hivatása gyakorlása közben halt meg. December 23-án La Louvesc 
falujába igyekezett, ahol missziót kellett tartania; este eltévedt, és az éjszakát egy 
nyomorúságos kunyhóban töltötte. Teljesen kimerülten és betegen 
(tüdıgyulladása volt) tartotta meg a missziót. 

December 26-án este összeesett. Halálos ágyán meggyónt, majd 1640. 
december 31-én éjfél felé meghalt. 

Sírja hamarosan zarándokhely lett. 1716-ban boldoggá, 1737. április 5- én 
pedig szentté avatták. 
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Június 23. CAFASSO SZENT JÓZSEF papCAFASSO SZENT JÓZSEF papCAFASSO SZENT JÓZSEF papCAFASSO SZENT JÓZSEF pap    
 

 

Castelnuovo d'Asti, 1811. január 15. +Torino, 1860. június 23. 

A szentnek, aki egy jómódú gazda fiaként Chieriben járt iskolába, 
kezdetben sokat kellett szenvednie tanulótársaitól kis termete és púpossága miatt, 
de csakhamar a tenyerükön hordozták állandóan egyforma jósága és 
barátságossága miatt. A szeminarista Giuseppe Cafasso egy mondása 
eltörölhetetlen benyomást gyakorolt Bosco Szent Jánosra: „Aki pap lesz, az 
Úrnak adja magát, ezért semmi sem köti e világhoz, csak Isten nagyobb dicsısége 
és a lelkek üdvössége.” Így megértjük jelmondatát is: Szentnek lenni, hogy a 
mennybe jussunk, és lehetıleg sokakat magunkkal vigyünk. 

Miután 1833 ıszén pappá szentelték, képzésének kiegészítésére Torinóba 
ment. A janzenizmus, a szigorúság és államegyháziság szelleme azonban, amely 
az érseki szemináriumban és az egyetemen uralkodott, nem volt kedvére. 
Szellemi és lelki otthonát az Assisi Szent Ferenc templománál levı papi 
konviktusban találta meg, amelyet a tiszteletre méltó Lanteri Pius Bruno (1759--
1830) és a teológiai professzor, Luigi Guala alapított, s amely mintegy hatvan 
továbbtanuló papot tudott felvenni. Itt nem a janzenista félelem és beszőkültség 
vált uralkodóvá, hanem Szalézi Szent Ferenc szelleme. Az erkölcsi szigorúsággal 
szemben Ligouri Szent Alfonzot követték, az állami abszolutizmussal szemben 
pedig, amely megbéklyózta az Egyházat, az egészséges szabadság alapelveit 
képviselték. 

Kiválóan végzett tanulmányai után Cafasso az erkölcstan professzora, 
majd Guala halála után, 1848-ban rektor lett ebben az intézetben. A papok 
legveszedelmesebb ellenségének tekintette az Evangélium szellemével szemben 
álló világiasságot. Feladata nem volt könnyő ebben a forradalmi idıben 
különbözı politikai felfogású papjai között. Mivel azonban semmi mást nem 
keresett, csak Istent és a lelkeket, s egész lénye jóságot és szeretetet sugárzott, s 
mivel a legnehezebb helyzetekben is rendíthetetlen maradt Istenre alapozott 
nyugalma, sikerült elérnie, hogy papjai egy szív és egy lélek lettek és maradtak is. 

Cafasso tevékenysége a piemonti egyházmegye egész papi nemzedékének 
tanítója- és nevelıjeként kétségtelenül nagyon áldásos volt. Legfontosabb 
küldetésének mégis a lelkivezetés látszik. Mindennap sok órát töltött a 
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gyóntatószékben. Boldoggá avatási aktáiban ez olvasható: „Kortársai közül (az 
arsi plébános kivételével) távolról sem mérhetı senki Don Cafassóhoz a 
tanácsadás nehéz hivatalában, mégpedig a tanácsát kérık tömege és 
különfélesége miatt, azután az ügyek sokfélesége miatt, amelyekben hozzá 
fordultak és végül annak rendje- módja szerint, ahogyan ezt a szeretetszolgálatot 
gyakorolta.” Az utolsó szavak gyors és világos felfogására, csodálatosan éles 
meglátásaira céloznak, továbbá tömör, pontos válaszaira, amelyeket szemmel 
láthatóan felsıbb világosság által megvilágítva, nagy jósággal adott a nehéz 
kérdésekre. Cafasso húsz éven át volt Don Bosco lelkivezetıje, aki gyakran 
kinyilvánította: „Neki köszönhetek mindent. Atyám és tanácsadóm, vezetım és 
segítım volt.” Giovanni Cagliero (1838- -1926) bíboros pedig, Don Bosco 
szaléziánusainak elsı püspöke ezt mondta: „Don Bosco erényei és bölcsessége 
Don Cafasso dicsısége.” 

Különös részvétet érzett Cafasso a fegyencek iránt; buzgón látogatta és 
papjaival is látogattatta ıket. Az elítéltekrıl való gondoskodása miatt sokan az 
„akasztófák papjá”-nak nevezték. Hatvannyolc halálraítéltet kísért el utolsó útján, 
és valamennyiüket olyan jól elıkészítette a halálra, hogy nagy nyugalommal és 
Isten akarata iránti teljes megadással haltak meg. Gyakran mondta a vesztıhelyrıl 
visszatérıben: „Istennek hála, megint egy lélekkel több imádkozik értünk az 
égben.” Ha ezen csodálkoztak, így szólt: ,,Igen, biztosan sokat vétkeztek, de Isten 
nem becsüli-e nagyra bánatukat és töredelmes lelkületüket, amellyel halálukat 
gonosztetteikért való engesztelésül fogadták? A magam részérıl meg vagyok 
gyızıdve arról, hogy az ilyen ember számára nincs már tisztítótőz sem.'' Szívesen 
nevezte ıket „felakasztott szentjei”-nek, és közbenjárásukat kérte. 

Tıle származik ez a csodálatos imádság: „Uram, Istenem, már most teljes 
megadással és készséggel elfogadom a halál bármilyen fajtáját minden 
aggodalmával, szenvedésével és fájdalmával együtt úgy, amint neked tetszeni 
fog.” Megértjük, hogy ott, ahol ez a készség valóban tökéletes, mint „felakasztott 
szentjei” közül sokakban volt, nincs már nagy szükség a tisztítótőzre sem. 

Cafasso 1860. június 23-án halt meg Torinóban. Elsı életrajzírója, Don 
Bosco ezt közli: „Hiszem, hogy még a szentek között is ritkán található olyan, aki 
személyében annyi bölcsességet, az emberi dolgokban annyi tapasztalatot, 
nagylelkőséget, erıslelkőséget, mértékletességet, az Isten dicsıségéért és a lelkek 
üdvösségéért való buzgóságot egyesít, mint amennyi Cafasso papból sugárzik ki.” 

Cafassót 1925-ben boldoggá, 1947. június 22-én szentté avatták. 
 (Összeállította: Kiss Gábor) 
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Páduai Szent Antal Plébánia karitász csoportjának hírei: 
 

Szent Antal kenyere 
A tizenegyedik században megható családi szokást ápolt az élı hittel rendelkezı 

középkori ember. Az újszülötteket megszületésük után azonnal lemérték, és súlyuknak 
megfelelı mennyiségő gabonát ajándékoztak Istennek a plébániatemplom oltárán. A szülık 
így kívánták a Mindenható gondviselıi jóindulatába ajánlani gyermeküket.  

Szent Antal szentté avatása után hamarosan az ı személyéhez kapcsolták ezt a szokást 
a hívek. Tiszteletére ajánlották fel búzaajándékukat, s oltalmába helyezték gyermeküket.  

Ehhez hasonló gyakorlat van szokásban ma is a hívek körében. Akik Szent Antal 
pártfogását kérik ügyes-bajos dolgaikban, megfogadják, hogy kérésük beteljesülése után 
kenyeret vagy kenyérre való összeget ajánlanak fel a szegények ellátására. Az ilyen 
irgalmassági jó cselekedetet nevezzük „Szent Antal kenyerének”.  

A „Szent Antal kenyere” néven ismert alamizsnálkodás mai formája Toulon 
franciaországi városban jött szokásba. Fennállása különös körülmények közrejátszásával 
kezdıdött. Bouffier Lujzának szatócsboltja volt a városban. Egyszer sehogy sem tudta 
felnyitni az üzletajtót. Lakatost kellett hívnia. A zárat annak sem sikerült kinyitnia. 
Feszítıvasakért indult mőhelyébe. A tulajdonosnı visszatartotta, s arra kérte tegyen meg 
még egy kísérletet, hátha kinyílik a zár. A lakatos újból munkához látott, a boltosnı pedig 
lelke mélyén Szent Antalhoz fordult, és azt ígérte, hogy ha a zár felnyílik, nagyobb összeget 
ad Szent Antal szegényeinek kenyérre. A zár felnyílt.  

Az esetnek híre ment Toulonban és a környékén, sıt egész Franciaországban. Az 
említett Bouffier boltosnı hálából Szent Antal-szobrot állított fel üzletébe. Eléje perselyt 
helyezett. Naponta százával jelentek meg az emberek a Szent szobra elıtt. Segítségét kérték, 
és ajándékaikat adták át. A mozgalom olyan nagy méreteket öltött, hogy pl. 1894-ben 
magában Toulonban 50000 forint győlt össze a szegények kenyerére. Néhány évtized alatt 
meghódította egész Európát ez a különös vallásos indítékú kezdeményezés. Egymás után 
állították fel a templomokban a Szent szobrát, amely elé perselyt helyeztek. Ma már alig 
van a világon olyan vidék, amerre ne tudnának az emberek errıl a vallási szokásról. 
Nemcsak katolikusok, hanem más keresztény testvéreink is Szent Antal szobra elé állnak 
ügyeikkel, bajaikkal.  

Egyesek úgy érzik, hogy helytelen a Szent Antal iránti túlbuzgóság, sokan a Szent 
kegyének megvásárlását látják benne. Ismét mások babonás vallásosságot látnak az iránta 
mutatott ájtatosságban. Ezzel kapcsolatban szükséges megjegyezni a következıket:  

A szenteket segítségül hívni nemcsak helyes, hanem üdvıs dolog is. 
Meghallgattatásunk esetére kötelezettséget vállalni, vagyis ígérni valamit a szentek 
közbenjárásáért nem jelent helytelen felfogást. Már az ószövetségi Szentírásban azt 
olvassuk, hogy Jakab, amikor testvére, Ézsau elıl menekült, ezt a fogadást tette: „Ha velem 
lesz az Isten, és megıriz engem az úton, melyen járok, és kenyeret ad nekem élelemre és 
ruhát öltözetemre, és szerencsésen visszatérek atyám házához: Az Úr lesz nekem Istenem... 
mindannak, amit nekem nyújt; - a tizedét neki ajánlom fel” (Ter 28., 20).  

A kellı hittudással nem rendelkezı emberek minden imával vagy vallási szertartással 
visszaélhetnek. Sok esetben vissza is élnek. Ez a tény azonban nem jelenti azt, hogy minden 
vallásos szertartás vagy szöveg rossz, ha velük kapcsolatban visszaélés is lehetséges. Szent 
Antal ilyen értelmő tisztelete egyrészt bizalomra tanít Isten mindenhatóságával szemben, 
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másrészt alázatra és Isten akaratában való megnyugvásra. Ezek az erények semmi esetre 
sem bélyegezhetık babonaságnak.  

A „Szent Antal kenyere” mozgalmat XIII. Leó pápa 1898-ban így magyarázza: 
„Valóban minden katolikusnak különös oka van Szent Antalt kiválóan tisztelni. Isten 
különös jóságából ugyanis általa annyi jótéteményben részesül a keresztény nép, hogy 
maga az egyház is hozzá utal mindenkit, „aki csodát akar”.  

Ha tehát valaki Szent Antal közbenjárására valamilyen testi vagy lelki ajándékot 
kíván Istentıl elnyerni, helyesen teszi, ha kérése bemutatásakor a „Szent Antal kenyere” 
ájtatossági módot választja. Ez azt jelenti, hogy bizonyos mennyiségő kenyeret vagy 
kenyérre való összeget vagy általában valamilyen, a szegények segélyére szánt adományt 
ajánl fel Szent Antalnak. Ígéretünket úgy fogalmazzuk meg, hogy ha a kért kegyelemben 
részesülünk, pénzadományt helyezünk a Szentre emlékeztetı szobor vagy kép elé kihelyezett 
perselybe. A felajánlás mennyisége jóakaratunkra van bízva: tehetségünktıl és 
képességünktıl függ. Ha a kért kegyelmet megnyertük, igyekeznünk kell mindenben 
ígéretünk szerint eleget tenni tartozásunknak. Azt adjuk, amit ígértünk, s azon a helyen 
vagyis oda, ahova ígértük. Röviden összefoglalva a „Szent Antal kenyere” ájtatosság 
módja a következı: kérni és ígérni, majd - ha a kegyelmet elnyertük - azonnal adni.  

Az ájtatosság alapja az Istenbe vetett helyes keresztény bizakodás. Ez azt jelenti, hogy 
lelkünket a kegyelem állapotába kell helyeznünk, ıszinte szentgyónást és buzgó 
szentáldozást kell végeznünk. Kérésünket imádsággal vagy akár böjttel is 
egybekapcsolhatjuk. Mindezek a gyakorlatok mellett Isten akaratát készségesen elıre 
elfogadjuk. Semmiképp sem szabad ezt az ájtatosságot vakmerı konokhitőséggel végezni, 
babonázó lelkületben.  

Isten gondviselésére bízzuk kérésünk meghallgatását vagy elutasítását. Szent 
meggyızıdéssel fogadjuk el elıre Isten akaratát: Ha lelkünk üdvére válhat a kért 
kegyelem, egészen biztosan meghallgattatásban lesz részünk. Ha lelkünk kárára válna 
kérésünk, Isten atyai jósága el fogja utasítani, helyesebben: más kegyelemben fog 
részesíteni imáim és jó cselekedeteim viszonzására. Isten gondviselıi és atyai jósága 
végtelenül találékony.  

Kérés és hálálkodás nyitja meg az Úr adakozó kezét. Ne feledjük, hogy 
meghallgattatás esetén ígéretünk teljesítésén kívül még egy kötelességőnk van: a hála! 
Hálánkat úgy fejezhetjük ki, ha életünkben hőségesen követjük Szent Antal életpéldáját, és 
mindenki elıtt hirdetjük Isten bıkezőségét szolgája, Szent Antal közbenjárására. Szent 
Antalhoz senki sem fordul hiába. Szent Antal, Jézus barátja és a szegények pártfogója - 
könyörögj érettünk!  

 
(forrás: internet) 
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 R 
Az amerikai, a japán és az orosz motorbalesetet szenvednek. 

Bekerülnek a korházba. Az orvos bemegy a japánhoz és kérdezi: 
- Magával mi történt? 
- Menni Yamaha. Menni kétszáz. Jönni fa. Bumm. 
Bemegy az amerikaihoz és kérdezi: 
- Magával mi történt? 
- Menni Honda. Menni kétszáz. Jönni szalagkorlát. Bumm. 
Bemegy az oroszhoz és kérdezi: 
- Magával mi történt? 
- Menni Simpson. Menni negyven. Többiek elhúzni kétszáz. Azt 

hinni állni. Leszállni. Bumm.! 

R 
Egy német, egy francia és egy orosz beszélgetnek az 50-es években: 
- Nekem egy Mercedes-em van, a feleségemnek egy BMW-je, külföldre 

pedig lakókocsival járunk - mondja a német. 
- Nekem egy Peugeot-m, a feleségemnek meg Renault-ja van. Külföldre mi 

vonattal járunk - mondja a francia. 
- Nekem egy Moszkvicsom van, a feleségem meg metróval jár - mondja az 

orosz. 
- És külföldre mivel jártok? 
- Leginkább tankkal. 

R 
Egy ember nagyon fél a szellemektõl, éjszaka mégis a temetõn keresztül kell 

átmennie a faluba. 
Óvatosan lépked, amikor egyszer csak kopácsolást hall. Észreveszi, hogy az 

egyik sírnál egy fickó a sírkövet vési. 
- A francba, a szívbajt hozta rám. . . mit csinál itt maga az éjszaka közepén? 
- Elírták a nevemet, azt javítom. . . " 

R 
A sebész, a pszichiáter és a belgyógyász kacsavadászatra megy. Egyszer csak egy 

kacsa repül el felettük, mire a belgyógyász felemeli a puskáját, de nem tüzel. 
- Miért nem lıttél? - csodálkozik a sebész. 
- Biztos vagy benne, hogy kacsa volt? - kérdez vissza a belgyógyász. - Másféle 

madár is lehetett. 
Megint elhúz felettük egy kacsa. A pszichiáter megcélozza, de õ sem lı. 
- Most mi a baj? - dühöng a sebész. 
- Vajon tudja-e a kacsa, hogy õ kacsa? - töpreng a pszichiáter. 
Ekkor újabb kacsa emelkedik a magasba. A sebész kikapja a puskát a pszichiáter 

kezébıl, és kapásból lelövi a madarat. 
- Biztos vagy benne, hogy kacsa volt? - kérdezi a belgyógyász és a pszichiáter. 
- Majd a boncolásnál kiderül!  

Viccek: 
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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 egy helyes megfejtés érkezett: 

Bende Sándorné 

A májusi rejtvényünk helyes megfejtése: 

" Káin, Keresztelı Szent János, Kána, Kafarnaum, Kaifás, Konkoly, Szent 
Klára, Szent Kristóf" 
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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!!! 
Az itt felsorolt gyümölcsnevek 

vízszintesen, függılegesen és átlósan 
olvashatóak balról jobbra és jobbról 
balra, illetve felülrıl lefelé és alulról 
felfelé. A megmaradt betőket sorban 

összeolvasva egy zsoltáridézetet kap. 

"Asztalt terítettél számomra." 

BERKENYE, 
BODZA, 

CIGÁNYMEGGY, 
CSERESZNYE, 

DIÓ, 
KAJSZIBARACK, 
KÖSZMÉTE, 
MANDARIN, 
MANDULA, 
MÁLNA, 

NARANCS, 
RIBISZKE, 

RINGLÓ, SOM, 
SZAMÓCA, 

SZEDER, SZİLİ 


