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Imádság akkor, amikor leginkább 
szükségünk van Istenre 

 
 

 
Urunk, Istenünk, amikor félünk, ne hagyj 

kétségekben, amikor csalódunk, ne 

engedj megkeserednünk, amikor elesünk, 

ne hagyj fekve maradnunk, amikor 

értelmünk és erınk túlságosan 

csekélynek bizonyul, ne engedj 

eltántorodnunk! Éppen akkor hadd 

ismerjük meg közelségedet és 

szeretetedet, amely erısebb mindennél! 

 

(Karl Barth) 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Szerda  Szent Noémi 
2. Csütörtök  Szent Renáta 
3. Péntek  Nagy Szent Gergely pápa 
4. Szombat  Szent Rozália 
5. Vasárnap 9h: Nagy Szilveszter, Szőcs Etelka 

este: Oláh Rozália, valamint a család 
élı és elhunyt tagjai 

Évközi 23. vasárnap 
Szent Lırinc 

6. Hétfı  Szent Zakariás 
7. Kedd  Kassai szent vértanúk 
8. Szerda  Kisboldogasszony 
9. Csütörtök  Szent Ádám 
10. Péntek Csányi Vince, Márki Vince és elhunyt 

szülık: Szabó György és Király Mária 
Tolentinói Szent Miklós 

11. Szombat Rózsa Lajos, Ördögh Erzsébet, Kovács 
János és Rózsa Erzsébet 

Szent Jácint 

12. Vasárnap 9h: Császár Ferenc és Szőcs Mária 
este: Rózsafüzér Társulat élı és 
elhunyt tagjai 

Évközi 24. vasárnap 
Szőz Mária szent neve 

13. Hétfı   Aranyszájú Szent János 
14. Kedd  Szent kereszt 

felmagasztalása 
15. Szerda  Fájdalmas Anya 
16. Csütörtök  Szent Edit 
17. Péntek  Szent Zsófia 
18. Szombat Dobó Imre, Lasancz Veronika, Tanács 

István 
Kupertinói Szent József 

19. Vasárnap 9h: Nagy Szilveszter, Szőcs Etelka 
16 (Bokor-keresztnél) Galgóczi József, 
Farkas Cs. Piroska, valamint a család 
élı és elhunyt tagjai 

Évközi 25. vasárnap 
Szent Januáriusz 

20. Hétfı  Koreai szent vértanúk 
21. Kedd  Szent Máté apostol 
22. Szerda  Szent Móric 
23. Csütörtök  Szent P. Pio 
24. Péntek Tombácz József Szent Gellért 
25. Szombat Zarándokok miséje Szent Kleofás 
26. Vasárnap 9h: Kisistók Árpád, elhunyt 

nagyszülık, a család elhunyt tagjai 
este: Horváth József, Tanács 
Julianna, Szalma András, Horváth 
Etelka 

Évközi 26. vasárnap 
Szent Kozma és Szent 

Damján 

27. Hétfı  Páli Szent Vince 

28. Kedd  Szent Vencel 
29. Szerda  Szent fıangyalok 
30. Csütörtök  Szent Jeromos 

Miseszándékok 
Szeptember (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 
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KÍSÉRTÉS 
 
Ha az aktív keresztény életet élı hívı Isten és felebarátai táborát választotta már, a gonosz 

lélek elégedetlen. Megesik, hogy az élet bizonyos perceiben a kísértés zakatolása, amelyet eddig 

elnyomott a Szeretet Éneke, felülkerekedik és sokkal erısebb lesz, sokkal csábítóbban hangzik fel, 

mint valaha. 

Isten megengedi ezt a próbát, sıt sokszor úgy tőnik, mintha süket maradna gyermeke 

segítséget kérı hívására is, hogy lemérje bizalmát és még nagyobb ragaszkodásra késztesse. 

Mindaddig, amíg a hívı mindent nem Istentıl vár, mellızve a saját maga erejét, nem ismeri meg a 

békét. 

Mert egészen kicsivé kell lenni ahhoz, hogy elférjünk Isten fenntartó erején… 

 
* 

 
„Jézus bárkába szállt és tanítványai követték. Egyszerre csak heves vihar támadt a tavon, 

úgy, hogy a hullámok elborították a bárkát. İ azonban aludt. Tanítványai felkeltették és kérlelték: 

„Uram, ments meg minket, mert elveszünk!” azután fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, 

mire nagy csend lett.” (Mt 8,23-26) 

„Bizony mondom nektek: Ha meg nem változtok, és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, 

nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,2-3) 

 
* 

 
Uram, nem bírom tovább, 

Holtfáradt, 

Összetört vagyok. 

Reggel óta küzdök, hogy meneküljek a kísértés karjaiból, amely hol gyöngéd, hol 

meggyızı, hol érzékeny, hol érzéki; libeg és táncol elıttem, mint egy csalogató lány a vásári 

bódék kapuiban. 

Mitévı legyek? 

Hová, merre menjek? 

Rám les, utánam jön, megrohan. 

Kiszököm a szobámból, s amint a másikba lépek, már ott ül és vár rám. 

Újságot veszek a kezembe; ott van, ott búvik meg egy jelentéktelen kis cikk sorai mögött. 

Sétára megyek, szembe jön velem és egy ismeretlen mosolyán át kacsint felém. 

Hátat fordítok, és a falnak nézek; az egyik plakátról tekint le rám. 

Hazamegyek, és a munkámba menekülök; a dossziék felett szunyókál, s felébresztem, 

amint kezembe veszem az elsı lapokat… 
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Kétségbeesve, a fejemet két kézre fogva lezárom a szemeim, hogy ne lássak többé semmit. 

De újra csak belébotlok, mert életerıs és vidám: otthon érzi magát zárt ajtóim mögött. 

Mert feltörte otthonom ajtaját, 

A bıröm mögé siklott, 

az ereimbe bújt, 

az ujjam hegyéig hatolt. 

Emlékezetem rései közé fészkelte magát, 

A képzelıerım fülébe dalol sziréni hangon, 

Az idegeimen játszik, mint egy gitár felhangolt, feszített húrjain. 

Ki vagyok, mi vagyok, hol vagyok? Nem tudom. 

Nem tudom, hogy valóban kívánom-e ezt a felém integetı bőnt, 

Azt sem tudom már, hogy elıle futok-e vagy éppen utána? 

Szédület ragad meg, a mélység vonz maga felé, mint a vakmerı hegymászót hívja, csalja, s 

aki egyszerre azon veszi észre magát, hogy sem felfelé, sem lefelé nem mozdulhat tovább… 

Segítség, Uram, segítség!… 

 
Itt vagyok, Gyermekem. 

Nem hagytalak el. 

Milyen kishitő vagy!… 

 
Túl gıgös vagy: 

Még mindig magad erejében bízol. 

Ha sértetlenül akarsz kikerülni minden kísértésbıl, botlás nélkül, nyugodt és zavartalan 

lélekkel, minden gyengeség nélkül, akkor 

Teljesen kezeimre kell magad hagynod. 

Ismerd el, hogy sem elég nagy, sem elég erıs önmagadban nem lehetsz. 

El kell fogadnod, hogy vezesselek, 

Mint kisgyermeket: 

Az én gyermekemet! 

 
Nos, add a kezembe a kezed, s ne félj! 

Ha sáros az út, a karjaimba veszlek, és úgy viszlek tovább. 

De légy egészen kicsi, egészen kicsi kis gyermek, 

Mert az Atya csak kis gyermekeit hordja karjaiban… 

 

 

(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl) 
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(Szerzı: ifj. Bartha Sándor) 
 

 
 
 
Isten tenyerén vagyunk mind. 
Ö szeret, indít, 
vezet és tanít. 
S mi is így nıttünk-növünk fel 
Isten tenyerén. 
 
Az İ kezében lenni jó dolog. 
Tıle tanulni mindent, 
Rá nézni szüntelen 
Vele járni-kelni, 
s ıróla énekelni, 
ezt tettük együtt, 
mint gyermekek. 
És ezt tehetitek majd tovább 
addig, míg elnyeritek a koronát. 
 
Most továbbléptek. 
Tán szomorú a szív. 
Lehet, hogy hiányozni 
fognak együttléteink. 
Talán nehéznek 
tőnik a 'tovább', 
vagy túl magasnak 
a hegycsúcs, ami odaát 
vár titeket. 
Lehet, hiányozni 
fognak tanítóink, 
a társak, az énekek, 
a szombatiskola. 
De Isten tenyerén vagytok. 
És ezt ne feledjétek 
el soha-soha. 

 
Imádkozom és kérlek titeket: 
Vele maradjatok. 
Ott biztonságban lesz 
az élet, a jövı. 
Ott nem kell félnetek 
bármi is jı, 
ezért lépjetek bátran tovább. 
Szíveiteket adjátok 
újra Istennek át. 
E búcsúzás legyen egy új jövı, 
mi most kezdıdik el, 
és addig véget nem ér, 
míg el nem jı az, 
ki tenyerén hordott szüntelen. 
 
Ó, hozd el azt a napot 
mielıbb, Istenem. 

ISTEN TENYERÉNISTEN TENYERÉNISTEN TENYERÉNISTEN TENYERÉN    
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Egyházközségi hírek: 

 

Plébánosunkat, 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 Szeged-Csanádi Egyházmegye elsı püspökének emlékére, Szent 
Gellért napot szerveznek, melyre minden 13 - 25 éves fiatalt várnak a 
rendezık. Helyszín a szegedi piarista gimnázium. Idıpont: szeptember 
18-án, szombaton 9 óra. 

 

A Bokor-keresztnél szervezett megemlékezı szentmise 
szeptember 19-én, vasárnap 16 órakor lesz megtartva. A szentmisét 
követı piknik-jellegő vendégségre mindenkit nagy szeretettel várunk! 
Ezen a vasárnapon az esti szentmise a templomban elmarad. 

 

A röszkei Páduai Szent Antal Plébánia családcsoportja 
szeretettel vár minden tevékenykedni, szépíteni vágyót szeptember 
18-án, szombaton 8 órára a plébánia udvarára. Ahol az egyházközségi 
tagokkal is, közösen tesszük rendbe a templomkert egy részét. 
Szerszámot (kapa, gereblye, lapát, ásó) mindenki hozzon magával! 

 

Október 17-én, vasárnap délelıtt 9 órai kezdettel tartandó 
szentmisére várjuk azon házasokat templomunkban, akik idén 
ünnepelték az 5, 10, 15,… 50. házassági évfordulójukat. Aki máshol 
kötöttek házasságot (helyi lakosok), azokat is nagy szeretettel várjuk. 

 

Köszönjük mindazok szíves adományát, akik hozzájárultak 
a plébánia- és templomkert vízvezeték-hálózatának 
felújításához! 
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Páduai Szent Antal Plébánia családcsoportjának hírei: 
 
 

Szeretettel vár minden érdeklıdıt (nagycsaládot, kiscsaládot és 
egyedülállót is) szeptemberben újra induló családi 

összejöveteleire. 
 

A következı találkozási alkalom: 
Szeptember 18. szombat reggel 8-tól a plébánia hátsó udvarán. 

Ahol az egyházközségi tagokkal közösen tesszük rendbe a templomkert egy 
részét. 

 
Szerszámot (kapa, gereblye, lapát, ásó) mindenki hozzon magával! 

 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezık: 
 Liszkai Tamás plébános, valamint 
 Blazsanik István és Fábián Eszter plébániai családreferensek! 

 

Elérhetıségeink: 
 

Tel.: 70/333-91-75; 20/498-95-38 
E-mail: csaladcsoport@gmail.com 

 
 
 

Páduai Szent Antal Plébánia karitász csoportjának hírei:  
 

 
 

Továbbra is várunk csoportunkba a jótékonykodás iránt elkötelezett 
fiatal és idıs híveket 

 –több szem többet lát, több kéz többet ád! 
 

A karitász csoport elérhetısége: 

06(20)400-5868 
 

Kucseráné Dr. Bende Zsuzsanna 
A Karitász-csoport koordinátora 
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lgondolkodtató!!!    
 
 

 

Nagy tanácskozás folyt a mennyországban. Valamennyi fehérszárnyas angyal 

együtt volt. A jó Isten így szólt hozzájuk: 

- A pokol leggonoszabb ördögét kell megmenteni. Ki vállalkozik rá közületek? 

A kis angyalok szolgálatkészen így feleltek: 

- Én is! Én is! Én is! 

- Csakhogy nem olyan egyszerő a dolog - folytatta a jó Isten - Aki vállalkozik, és 

nem képes megjavítani az ördögöt, annak vele együtt a pokolba kell süllyednie. 

Erre azonnal visszahúzódtak az angyalok. 

- Azt már nem - kiáltották - Ilyen nagy dologra nem vállalkozunk. 

- Senki sincsen közületek, aki mégis meg merné próbálni? - kérdezte az Isten. 

Ekkor elılépett egy selymes fürtő, liliomfehér ruhába öltözött szépséges kis 

angyalka és így szólt: 

- Én vállalom! 

A jó Isten szeretettel megsimogatta és csak annyit mondott: 

- Menj hát! 

A pokol leggonoszabb ördöge éppen egy fiúval verekedett. Úgy tépázta szegény 

gyereket, hogy az keservesen sírt-rítt. Az angyalka, aki épp akkor szállt le a 

mennyországból, oda állt a fiú elé, hogy megvédje ıt. Nosza több sem kellett az 

ördögnek. Haragosan rákiáltott: 

- Elmenj innét, mert mindjárt rád kerül a sor! 

- Üss inkább engem, csak ezt a szegény fiút ne bántsd. 

- Azt éppen megkaphatod - felelte az ördög. 

Elengedte a fiút, és az angyalt kezdte ütlegelni. Mikor látta, hogy hagyja magát, 

türelmetlenül rászólt: 

- Ugyan miért nem sírsz már, talán bizony nem érzed eléggé? 

- Azért nem sírok, mert nem akarom, hogy a jó Isten meghallja a sírásomat, és 

téged megbüntessen. - felelte az angyal. 

Az ördög erre elengedte és nem verte tovább. Nagy csoport fiút pillantottak meg, 

akik a mezın játszadoztak. 

- Meglásd milyen ijedten fognak szétrebbenni. - mondta az ördög és köveket 

hajigált feléjük. 

Az angyal erre eléje állt, úgy hogy a kövek mind ıt érték el. Egészen véres lett a 

ruhája. 

E 
Ördög és angyal 

Börcsök Eszter rovata 
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- De buta vagy - bosszankodott az ördög. - talán bizony nem fájnak neked az 

ütések? Miért nem engeded, hogy ıket érjék a kövek? 

- Én azért vagyok itt, hogy mindenkinek a fájdalmát átvegyem - felelte szelíden az 

angyal. 

Az ördög erre fölhagyott a kıdobálással. Csakhogy most egy szépséges rózsatövet 

pillantott meg, hát neki akart esni, hogy letépje az épp hasadni készülı bimbócskát. Az 

angyal megint eléje állt. 

- Inkább a szárnyaimat tépd ki - könyörgött neki. 

- Hogyan röpülsz akkor vissza a mennyországba? 

A kis angyalka bánatosan nézett reá. 

- Ha te nem javulsz meg, nekem nincsen helyem többé a mennyországban. Ez 

esetben én is a pokolba kerülök veled. 

A gonosz ördög nevetett. 

- Gyere, csak gyere! 

És magával vonszolta. Egyszerre óriási szélvihar támadt. A fák, bokrok csakúgy 

hajladoztak. Villámlás, mennydörgés rázta meg az eget. Zuhogott az esı. Az angyal a 

testével védte meg az ördögöt az esı elıl. Az ördög csodálkozott ezen. 

- Miét nem véded inkább önmagadat? Hiszen rossz voltam hozzád, ütöttelek és 

köveket hajigáltam feléd. 

- Nekem az a hivatásom, hogy jó legyek, mindent eltőrjek és megbocsássak. - felelt 

az angyal. 

Az ördög szégyenkezve kullogott mellette. Így értek egyre közelebb a pokol felé. 

Nagy piros lángnyelvek csaptak feléjük. Az ördög egyszerre felkiáltott: 

- Forduljunk vissza. Nem akarom, hogy te is ide kerülj a gonoszok közé. 

De már késı volt. Egész csoport ördög tartott feléjük. Körül fogták az angyal és 

meg akarták cibálni fehér szárnyait. De az ördög, aki vele volt nem engedte ıt bántani. A 

többi persze nevette ıt. 

- Eredj, hajíts köveket a játszadozó fiúk közé, mert neked az a hivatásod, hogy 

rossz légy! - mondták neki. 

- Nem megyek! - felelte az ördög - Soha többé nem bántom ıket. 

- Tépd le a rózsatı hasadó bimbócskáit! - küldték a többiek. 

- A rózsatövet sem bántom soha többé! - válaszolta az ördög és nem tágított az 

angyal mellıl. 

Erre valamennyi ördög neki esett az angyalnak és ütötték, verték. De az ördög 

eléje állt úgy, hogy ıt érjék az ütések. Már csupa vér volt a ruhája és a vér lemosta róla a 

fekete színt. Mikor a gonosz ördögök ezt látták, ijedten futottak vissza a pokolba. S 

alighogy odaértek, hatalmas robaj, dübörgés hallatszott és a pokol valamennyi ördögével 

együtt eltőnt. Az angyalka pedig nagy diadallal vitte magával a legrosszabb ördögöt, akit 

ı váltott meg és fölszállt vele a mennyországba. 
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MMMMMMMMúúúúúúúúllllllll tttttttt iiiiiiiiddddddddéééééééézzzzzzzzééééééééssssssss        eeeeeeeeggggggggyyyyyyyy        rrrrrrrreeeeeeee jjjjjjjj tttttttt ééééééééllllllllyyyyyyyyeeeeeeeessssssss        

lllllllleeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeelllllllleeeeeeeessssssssllllllllááááááááddddddddáááááááábbbbbbbbóóóóóóóóllllllll   
Szomszédasszonyok beszélgettek: 

— Miért olyan szomorú Kovácsné? 
A szeme is ki volt sírva. 
— Hát nem tudja? Pestre ment a legényfiú munkába. 
— És az olyan nagy szomorúság? 
— Hogyne volna bánat az anyjának, amikor el kell válnia egyetlen gyermekétıl. És 

ráadásul ott a messze nagyvárosban van a sok lelki-testi veszély! Hátha bőnre csábítják az 
istentelen, romlott legények? Hátha elhagyja az egészség és nyomorékká lesz? 

— Igaza van. Hej, az anyák sorsa csak gond és bánat! 
 

* 
 

Az édesanya valóban elhagyva ült a szobájában egyedül. De egyszerre édes vigasz 
árasztotta el lelkét. Titkos, belsı hang suttogott szívének: 

— Ne félj! Én megvédem fiadat! 
A jó asszony tudta, hogy ez csak az ırangyal szava lehet. Letörülte könnyeit, 

bizalom gyúlt szívében és térdre borulva imádkozott: 
— Istennek szent angyala, ne feledd, hogy fiamat kisded kora óta mindig a te 

pártfogásodba ajánlottam és ıt is megtanítottam arra, hogy mindennap reggel-este 
hozzád imádkozzék! Óh, menj vele a messze nagyvárosba és ırködj léptei fölött. 

 

* 
 

Egy év múlva a fiú hazajött látogatóba. Az édesanyja boldogan látta, hogy fia 
lelkileg is, testileg is ép és egészséges. A legény pedig elbeszélte: 

— Édesanyám nem is tudja, milyen nagy veszélyben voltam! Néhány erkölcstelen, 
istentelen társam arra csábított, hogy velük menjek valamilyen lebujba, ahol 
részegeskedés mellett pokoli tervet fıztek ki. Nagy jutalmat ígértek és én igent mondtam 
nekik egy megtévedt, bőnös pillanatban. Este el is akartam közéjük menni, de szokásom 
szerint önkéntelenül is ezzel a röpimával léptem ki az ajtón: 

„İrangyalom, jöjj velem!” 
Amikor kimondtam, megrémültem, hogy milyen csúf helyre hívom angyalomat. 

Elszégyelltem magamat, szinte éreztem ırangyalom vádaskodó tekintetét. 
Visszafordultam, nem mentem el és elhatároztam, hogy szakítok a romlott legényekkel. 
Másnap szörnyő szerencsétlenség híre jutott hozzánk. Azok a romlott legények a kocsmai 
tanácskozás után pokolgépet vettek magukhoz és el akarták rejteni egy állami épület 
pincéjében. De részegek voltak és a pokolgép a kezükben robbant fel, útközben. 
Mindhárman szörnyethaltak. 

A legény elhallgatott, az anya pedig sírva ölelte magához fiát: 
— Óh, fiam, ha velük tartasz, ma halott vagy és lelked is a kárhozaté. De íme az 

ırangyal megvédett úgy a testi, mint a lelki pusztulás útjától, mert kisded korod óta 
hallgattál szavára! 

(Összegyőjtötte: Kiss Gábor) 

Vigasz 
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HAVAS KRÉMES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
A finomlisztet, margarint, porcukrot, 

sütıport összedolgozzuk, és annyi tejet 

teszünk hozzá, hogy a tészta összeálljon. 

 

Három lapot sütünk a tésztából. 

 

A 4 dl tejet és a 2 evıkanál lisztet péppé fızzük, majd hagyjuk kihőlni. Késıbb 

hozzákeverjük a vajat vagy margarint, a kristálycukrot, a két tojás sárgáját és a 

vaníliás cukrot. 

 

A három lapot megkenjük a krémmel, majd a tetejét megszórjuk porcukorral. 

 

Ünnepi kipróbált receptek 

Hozzávalók  (tészta) : 
 

� 30 dkg finomliszt, 
� 10 dkg margarin, 
� 10 dkg porcukor 
� 1 kávés kanál sütıpor 

� tej 

Jó étvágyat! 
 

Hozzávalók  (krém) :  
 

� 4 dl tej 
� 2 evıkanál liszt 
� 20 dkg vaj vagy margarin 
� 25 dkg kristálycukor 
� 2 tojás sárgája. 

� 1 csomag vaníliás cukor 

(A kép illusztráció.) 
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Szeptember 8. SZENT KORBINIÁNUSZ püspökSZENT KORBINIÁNUSZ püspökSZENT KORBINIÁNUSZ püspökSZENT KORBINIÁNUSZ püspök    
 

Châtres,  Melun mel let t ,  680 körül .  +730 (?) szeptember 8.  
München-Freis ing érseksége eredetét  Korbiniánusz tevékenységére 

vezet i  v issza, aki  a 8.  század elején hozzáfogott ,  hogy megszervezze az 
Egyházat Bajorországban. Életérı l  jó l  tudósí t  Arbeo, aki  764-tı l  784- ig 
Freis ing negyedik püspöke vol t ,  és Korbiniánusz csont jai t  Freis ingbe vi tet te,  
hogy ot t  ébren tartsa az elsı  püspök emlékét .  Arbeo ezzel  személyes háláját  is  
lerót ta,  mert  gyermekkorában a szent mentet te meg a vízbefu l ladástól .  

Korbiniánusz Melun vidékérı l  származott .  Frank eredető  ap ja,  Waltekis 
röviddel  f ia születése elı t t  meghal t .  Anyja – akinek a neve: Corbiniana kel ta 
származásra utal  – a saját  nevérı l  nevezte el .  

Bizonyára mélyen val lásos nevelésének gyümölcse volt ,  hogy 
Korbiniánusz v isszavonul t  a v i lágtól ,  és remeteként telepedett  le  egy 
elhagyatot t  templom közelében. Szentségérı l  csakhamar csodák tanúskodtak.  
Önmaga i ránt i  sz igorúsága éppúgy, mint  szel ídsége mindazok i ránt ,  akik a 
segí tséget kérték,  számos hívı t  vonzott  remeteségéhez. 

Miután t izennégy éven át  él t  remeteként ,  az emberek hozzá áramlásával  
együt t  járó növekvı  nyugtalanság arra indí tot ta,  hogy távozzék. Rómába indul t ,  
hogy az apostol fejedelmek sír jánál  imádkozzék, és áldást  kapjon a pápától .  A 
pápa püspökké szentel te,  és vándor hi tszónokká tet te.  

Korbiniánusz az Alpokon át  v isszafelé vándorol t  az alemannok vidékére 
és Bajorországba.  Theodo bajor herceg megkérte,  hogy Tr ient  v idékén 
tevékenykedjék,  Korbiniánusz azonban jobban kedvel te a magányt.  Még 
egyszer bejárta Felsı - Itál iát .  Második római tartózkodása alkalmával  I I . 
Gergely,  aki  715-ben foglal ta el  a pápai  t rónt ,  arra utasí tot ta,  hogy alapí tson 
kolostort ,  s  onnan indul jon tevékenykedni  a v i lágba. Északra v isszautaztában 
letelepedett  Mais-Meránnál  lévı  Kains v idékén, amelynek pompás vol tát  
életrajz í rója k iemel i .  A Korbiniánusz i tál ia i  utazásairól  szóló tudósí tások 
nemcsak a pol i t ikai  és az egyházi  v iszonyokról  tar talmaznak értékes 
közléseket,  hanem, ami szokat lan:  az országról  és az emberekrı l  is .  

Egy késıbbi  hagyomány szer int  724-ben Korbiniánusz követ te 
Grimoaldnak, Theodo utódának hívását ,  és Freis ingbe ment .  Ott  megtelepedett  
a Szent Istvánnak szentel t  kolostorban, és megkezdte missziós tevékenységét.  

Grimoald az egyházi  t i la lom el lenére vet te nıül  testvére özvegyét,  
Pi l i t rudot ,  ezért  Korbiniánusz meghagyta neki ,  hogy vál janak el .  

Amikor Korbiniánusz észrevet te,  hogy Pi l i t rud az életére tör,  el  
akarván kerülni  würzburgi  Szent Ki l ián sorsát ,  v isszavonul t  Kainsba. 

Grimoald halála után azonban az utóda, Hugibert  v isszahívta 
Freis ingbe, ahol  még néhány termékeny év várt  rá.  

Halála után Kainsban temették el .  
Amikor az ál tala lerakot t  alapokon Szent Boni fác megalapí tot ta 

Freis ing püspökségét,  ereklyéi t  v isszavi t ték.  Freising évente november 20-án 
emlékezik meg errı l  az eseményrı l .  

A közép-európai ,  s  különösen a bajorországi  egyház korai  története 
számára felbecsülhetet len forrás Korbin iánusz élete.  

*  

Kalendárium 
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Szeptember 25. SZENT CEOLFRITH SZENT CEOLFRITH SZENT CEOLFRITH SZENT CEOLFRITH bencés apátbencés apátbencés apátbencés apát    
 
Biscop Szent Benedeknek, Észak-Angl ia két hí res kolostora (Wearmouth 

és Jarrow) a lapí tójának unokafivére vol t .  Valószínő leg 642 körül  születet t  
Northumbr iában.  Már f ia ta l  éveiben a szerzetesi  élet  szokat lanul  gazdag 
tapasztalata iva l  rendelkezet t :  Gi l l ingben, Tunberht nevő  rokonának kolostorában, 
Riponban Yorki  Szent  Wi l fr id  (634–709/10) a lat t ,  késıbb pedig Canterburyben és 
Icanohban,  Szent Botul f  kolostorában él t .  Szent Béda Venerabi l is ,  ak i  késıbb 
összeál l í tot ta  élet ra jzát ,  azt  mondja ró la:  Ceol fr ith  o lyan a lapos képzést  kapott , 
hogy korában senki  mást nem lehetet t  ta lá ln i ,  ak i  az egyházi  és szerzetesi  
é let formákról  és szokásokról  jobban ér tesül t  let t  volna,  mint  ı .  

Amikor 674-ben Biscop Benedek Northumbr iában megalapítot ta 
Wearmouth kolostorát ,  Ceol fr i thet  nevezte k i  az ú j  a lapí tás pr ior jává,  majd 
amikor Benedek ismét  Rómába indult ,  ı t  hagyta egyedül i  he lyet teséül .  Ez a 
kísér le t  azonban siker te lenséggel  járt .  Ceol fr i th szigorúsága úgy lá tszik,  
veszélyes feszül tséget  idézet t  e lı  a  szerzetesek közöt t ,  s egy idı re  e l  is  hagyta 
Wearmouthot ,  és visszatér t  Riponba. Benedek hazatértekor megtör tént  a 
k ibékülés,  majd amikor 678-ban megint  Rómába utazott ,  Ceol fr i th  elk ísérte.  

685-ben Benedek újabb kolostort  alapí tot t  Jarrowban. Halála (689/90) 
e lı t t  Benedek a testvérek egyetér tésével Ceol fr i thet  je lö l te  k i  mindkét  kolostor 
apát jává,  és különösen a le lkére kötötte ,  hogy az utazásai során összegyő j tö t t  
nagy könyvtárat  ı r izze meg és gyarapí tsa.  Ceol fr i th  hőségesen ragaszkodot t  
e lhunyt  apát ja  parancsához:  ı  maga is tudós vol t  és a tanulmányok barát ja . 
Apátsága ide je a lat t  a  két  kolostor  könyvtárában levı  könyvek száma több mint 
kétszeresére nı t t ,  s  az ı  ösztönzésére kezdte el  Béda Venerabi l is ,  ak i  idıközben a 
kolostor  iskolá jának vezetı je  le t t ,  ama mővek megalkotását ,  melyek k ivívták 
kor társai  csodálatát .  Ceol fr i th  szokat lanul  tehetségesnek mutatkozot t  az 
i rányí tásban.  Megsokszorozta a kolostorok javai t ,  számos kápolnát  épí tet t ,  a 
templomok ol tára i t  ú j  fe lszere léssel  lá t ta  el ,  és Szent Sergius pápa kormányzása 
ide jében (687–701) szerzeteseket  küldött  Rómába, hogy e lnyer je  tı le  a pápai 
o l ta lom kivá l tságát ,  hasonlóan ahhoz,  amelyet  e lızıen Szent  Agaton pápa (678–
681) adományozot t  Biscop Benedeknek. Még arró l  is  gondoskodot t ,  hogy az ú j  
k ivá l tságot  a k irá ly és a püspökök is ismer jék el  egy zsinaton.  

716-ban e lhatározta, hogy le teszi  apát i  méltóságát  és hátralévı  napja i t  
Rómában, az apostolok sí r ja i  mel le t t  tö l t i  majd el . Június 4-  én,  miután e lızı leg 
intelemmel  lá t ta e l  szerzetesei t ,  hogy mél tóbb utódot  vá lasszanak majd, mint  ı  
vo l t ,  és miután mindenkitı l  egyenként is  bocsánatot kért  mindenért ,  amivel  
szigorúságában fe l tehetıen megbántot ta  és megsértet te ıket ,  e lhagyta a két 
kolostor t ,  amelyeket  több mint  huszonhét  éven át  vezetett .  Szent  I I .  Gergely 
pápának (715–731) ajándékul  magával  vi t t  egy pompás bib l iakézi ratot ,  amelyet  az 
egyik kolostor  scr iptor iumában készí tet tek.  Ez a híres Codex Amiat inus,  a lat in 
Vulgata legkorábbi  te l jes másolat i  példánya,  amely a b i r tokunkban van,  s amely 
most  Fi renzében,  a Bib l iotheca Laurent ianában ta lá lható.  

Ceol fr i th  nem láthat ta viszont  Rómát.  Tekintet  né lkül  e lı rehaladott  korára 
és rossz egészségi  á l lapotára,  hosszú út ján is szigorúan megtar tot ta  a szerzetesi  
fegyelmet ,  amint  f iata l  szerzetesként  tanul ta .  Csaknem négy hónapig tar tó utazás 
után,  szeptember 25-én a champagne- i  Langres-ba érkezett ,  s i t t  ugyanazon a  
napon meghalt  a  város egyik kolostorában;  nagyszámú angol  fö ld i je  vol t  je len,  
ak ik szintén Rómába zarándokoltak.  Ünnepét Langres egyházmegyéjében még ma 
is ugyanazon a napon tar t ják meg, és Szent  Ceofroy néven t iszte l ik .  

 

 (Összeállította: Kiss Gábor) 
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Páduai Szent Antal Plébánia ifjúsági csoportjának hírei: 
 

 

Elkezdıdött „végre” az iskola. Hamarosan megkezdıdik a hitoktatás 

is az általános iskolásoknak, középiskolásoknak illetve a legkisebbeknek, az 

óvodásoknak. 

A 2010 – 2011-es tanév szeptember 5-én reggel 9 órakor tanévnyitó 
szentmisével kezdıdik, melyre mindenkit szeretettel várunk. 

 

Osztályok: Hitoktatók: 

1, 1, 1, 1, 3333, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7    Vargáné Ábrahám Ildikó 

2222, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8    Kiss Gábor 

 

Újra indul a   

 

Beszélgetések, kötetlen viták a modern fiatalok hitének kérdéseirıl és 
kétségeirıl csütörtök esténként 19 órától a Tabu Caféban (plébániaudvar - 

Felszabadulás u. 89.) 

Elsı alkalom: szeptember 30. 19 óra 
 

MINISTRÁNSFOGLALKOZÁS ÉS JÁTSZÓHÁZ indul 3., 4., 5., 6., 7. 
és 8. osztályosok részére október 3.–tól kéthetente szombatonként 9 órai 

kezdettel a plébánián. 
 

Szeretettel várunk minden érdeklödı fiatalt és felnıtet a most induló 

plébániai programjainkra. 
 

 
 

Ima tanulás elıtt 

Legyél velem Jézusom, 

növeld a tudásom, 

minden munkámhoz, 

áldásodra vágyom. 
 

Ima tanulás után 

Áldásodat adtad 

Jézusom munkámra, 

kegyelmedért Téged 

örökké imádlak. 
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KKKK    
Egy vadász szafarira ment a feleségével és az anyósával. 

Letáboroztak a dzsungelben. Egyik éjjel a feleség kétségbeesetten keltegeti a 
férjét:  

- Drágám, eltőnt a mama, gyere, menjünk és keressük meg!  
A vadász megragadja a puskát, és elindulnak a sötét éjszakában. 

Nem messze a sátruktól, egy tisztáson rémisztı látvány tárul eléjük: a mama 
egy bokor elıtt áll, és egy hatalmas hímoroszlánnal néz éppen farkasszemet. 
A fiatalasszony rémülten suttogja a férjének:  

- Uramisten, most mi lesz?  
- Semmi - feleli a vadász. Az oroszlán kereste magának a bajt, 

hagyjuk, hogy másszon ki belıle egyedül!  

KKKK    
A nyúl bemegy a boltba, és kér a medvétıl két répát.  
- Nincsen! - válaszolja a medve.  
A nyuszika szomorúan elkullog. 2 óra múlva bemegy a boltba:  
- Két répát kérek!  
- Nincs, de ha még egyszer bejössz, és kérsz 2 répát, kilapítalak 

egy kalapáccsal, és a kutyáknak adlak vacsorára!!!  
A nyuszika elkullog, és 2 óra múlva újra bemegy a boltba:  
- Van kalapács?  
- Nincs.  
- És kutyák?  
- Azok sincsenek!  
- Akkor kérek két répát!  

KKKK    
Vízirendőröknél sorozás van, néhány újonc eljut a gyakorlati 

feladatokig. 
A főtörzs odaállítja az első jelöltet az úszómedence széléhez, és 

utasítja: 
- Na, Kovács jelölt! Most azonnal ússzon le kétszáz métert! 
Mire az: 
- Na de főtörzs! Hát ez a medence nincs is olyan mély! 

KKKK    
Két költöztetı egy hatalmas zongorát cipel fel a 10. emeletre. A lift 

nem mőködik. Mikor már a 9. emeleten vannak, megszólal az egyik:  
- Te Józsi, van egy jó meg egy rossz hírem. Melyiket mondjam elıbb?  
- Na, mondd a jót!  
- Már a kilencediken vagyunk.  
- És mi a rossz?  
- Az, hogy a másik házba kellett volna felvinni a zongorát. 

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. 

Elızı rejtvényünkre több helyes megfejtés is érkezett: 

Katona Imréné, Márki Istvánné 

Az augusztusi rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Bízzátok rá minden aggodalmatokat, mert gondja van rátok.” 
 

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!!! 
Az alábbi szavak és betőcsoportok három 

kivételével elhelyezhetık az ábrában. A kimaradt három 
szóból az alábbi történet csattanója állítható össze. 

 

Kétbetősek:  
BÖ, DJ, FU, GE, IN, LO, NY, SE, SO, SO, 
SV  
Hárombetősek: 
ABN, CÍM, ENN, ESD, ÉRA, MCC, OHÉ, 
RİS, STB, URA, ZAT  
Négybetősek:  
CSUF, ESET, FÖBE, IZOM, KÉNT, PIKA, 
PÉNZ, RELÉ, SAPU, SING, SZUJ, TRON, 
UTCA  
Ötbetősek: 
ASZAT, ATHÉN, DILIS, ÉJFÉL, GARAS, 
HERTZ, IGÉZİ, LEOLD, ORVUL, 
OSZTÓ, ÖNTET, PÉNZT, SZUPÉ 
Hatbetősek: 
BORZEB, ELÉRÉS, HÓMEZİ, ÓVATOS,  
Hétbetősek: 
OLTALOM, TUSRAJZ 
Kilencbetősek: 
ÖSZTÖNZÉS 
Tízbetősek: 
CSOROSZLYA, ILLIRIZMUS, 
TARTOGATOM 
Tizenegy betősek:  
ÖREGKOROMRA 
 

Egy gazdag ember arról panaszkodott a Mesternek, hogy nem bírja abbahagyni a pénz utáni futást. 
- Még annak árán sem, hogy így nem tudod élvezni az életet? 
- Azt majd öregkoromra hagyom. 
A Mester a következı történetet mesélte el a gazdag embernek: 
Egy útonálló egyszer "Pénzt vagy életet!" felkiáltással megállított valakit. Az áldozat ezt válaszolta: 
 
- A ................................... 


