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VII. évf. 11. szám (86) 2010. Október

Szerelmesek imája

Szerelmes vagyok, és ez olyan csodálatos érzés!
Boldog vagyok, hogy boldoggá tehetem őt!
Köszönöm, Uram, hogy egymásra találtunk!
Köszönöm, hogy egészségesek vagyunk, s 

tervezhetjük jövőnket.
Köszönöm Neked szemünket, mellyel egymásban 

gyönyörködhetünk.
Köszönöm ajkunkat, mellyel egymást 

megcsókolhatjuk.
Köszönök neked minden mozdulatot, minden 

pillantást.
Hálát adok mindezért, s a Te kezedbe helyezem 

boldogságunkat.
Te mindent jól elrendezel, Te magad vagy a 

szeretet.
Add, hogy egymást mind jobban megismerhessük, s 
eldönthessük, valóban egymáshoz valók vagyunk-e.

Szerelmes vagyok…
Köszönöm Neked, Uram.
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Szentek és 
ünnepeink

1. Péntek Nagygyörgy Szilveszter és Biczók Aranka Lisieux-i Szent Teréz
2. Szombat Pap István Szent Őrangyalok
3. Vasárnap 9h: Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt 

tagjaiért
este: Bozsó István és elhunyt szülők: 
Bozsó János és Vass Anna, Kiri Imre és 
Szűcs Anna

Évközi 27. vasárnap
Szent Évald

4. Hétfő Assisi Szent Ferenc
5. Kedd Lajos és Ilona Szent Aurél
6. Szerda jószándékra Szent Brúnó,
7. Csütörtök Marinkó András és családja élő 

tagjaiért
Rózsafüzér Királynője

8. Péntek Temesvári János, Mig Franciska és 
családja

Magyarok Nagyasszonya

9. Szombat Szent Dénes
10. Vasárnap 9h: Bakos István, Tandari Rozália és 

fiuk, József
este: Szabó Imre

Évközi 28. vasárnap
Borgia Szent Ferenc

11. Hétfő Boldog Griesinger Jakab 
domonkos testvér 

12. Kedd Szent Edvin
13. Szerda Szent Kálmán
14. Csütörtök Tóth Géza, Kószó Anna és fiuk, Imre Szent I. Kallixtus pápa
15. Péntek Tóth Teréz, Tóth Matild, Vass Terézia; a 

család élő és elhunyt tagjai
Avillai Szent Teréz

16. Szombat Szekeres Géza Szent Hedvig
17. Vasárnap 9h: Bozóki Mihály, Berta Piroska

este: Tanács József, Papdi Mária; a 
család elhunyt tagjai

Évközi 29. vasárnap
Antiochiai Szent Ignác

18. Hétfő Szent Lukács evangélista
19. Kedd Keresztes Szent Pál
20. Szerda Szent Vendel
21. Csütörtök Szent Orsolya
22. Péntek Szent Szalome
23. Szombat Magyarországért, Röszkéért és felelős 

vezetőiért
Kapisztrán Szent János

24. Vasárnap 9h: Szécsi Mátyás, Dunai Rozália, 
Szécsi László
este: Börcsök Vince, Dobó Rozália és 
négy lánytestvér

Évközi 30. vasárnap
Szent Salamon

25. Hétfő Pécsi Boldog Mór
26. Kedd Szent Armand
27. Szerda Szent Szabina

28. Csütörtök Szent Simon és Tádé apostol
29. Péntek Szent Melinda
30. Szombat Szent Alfonz
31. Vasárnap 9h: id. Bödecs József, ifj. Bödecs József 

és elhunyt családtagok
este: Bozsó János, Vass Anna, Bozsó 
István

Évközi 31. vasárnap
Szent Wolfgang

Miseszándékok
Október (az esti szentmisék időpontja 18 h)
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BŰN

Nemcsak a kísértés teszi próbára az aktív keresztényt, hanem a bűn is. A súlyos botlás, 
amely eddig úgy vélte, teljesen kizárt dolog az ő esetében, hiszen olyan őszintének és erősnek 
látszott az Úr iránti szeretete. Az esés után fennáll az önfeladás, a gyáva lemondás és megadás 
veszélye. Soha nem meredt szemei elé ilyen fertelmes rútságában a bűn!… Mert jobban ismeri már 
Isten végtelen szeretetét.

De minden nem lehet kegyelem. Ez az elesés is csak még jobban megérteti véle, hogy 
igazán nem számíthat önmaga erejére. Visszahelyezi hát igazi sorrendjébe: az utolsó helyre. De az 
önmaga iránti bizalmatlansággal párhuzamosan arra kell segíteni, hogy növelje Istenbe, az Atyába 
vetett bizalmát, hitét.

*

„De hogy a kinyilatkoztatások nagyszerűsége önhitté ne tegyen, tövist kaptam testembe, a 
sátán angyalát, hogy szüntelenül zaklasson és el ne bízzam magamat. Háromszor kértem ezért az 
Urat, hogy szűnjék meg, de azt felelte: „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő gyöngeségedben 
lesz teljessé”… Mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.” (2Kor 12,7-10)

„Mondom nektek: „Éppen így jobban örülnek a mennyben egy megtérő bűnösnek, mint 
kilencvenkilenc igaznak, akinek nincs szüksége megtérésre.” (Lk 15,7)

*

Elestem, Uram,
Újra.
Nem bírom tovább… sohasem leszek képes…
Szégyellem magam… Rád nézni sem merek…
Pedig küzdöttem, Uram, mert tudtam, hogy Te mellettem állsz, felém hajolsz, figyelsz.
De a kísértés végigrohant rajtam, mint egy orkán,
Egy pillanatra félrenéztem,
Eltávolodtam,
Míg Te ott maradtál csendben, fájdalmasan,
Mint egy megvetett jegyes, aki kedvesét mások karjába kapaszkodva látja távozni.
Mikor a szélvihar elült, mikor megszűnt éppen olyan hirtelen, mint ahogy feltámadt,
Amikor kialudt a villám, miután kevélyen kettéhasította a tompa félhomályt,
Egyetlen pillanat alatt önmagamra találtam, egyedül, kiábrándultan, szégyentől terhesen és 

a kezemhez tapadó bűnnel.

Mint bolti vásárló az árucikket, úgy választottam ki én is ezt a bűnt.
Kifizettem, s még ha akarnám, akkor sem tudnám visszaadni, mert közben eltűnt az árusító.
Szagtalan ez a bűn,
És ízetlen,
Már felfordítja gyomromat.
Hasznavehetetlenné lett a kezemben, s el szeretném dobni.
Akartam ezt a bűnt, igaz, de már nem kell…
Elképzeltem,
kerestem,
kerülgettem,
simogattam
ezt a bűnt már régóta,
És végre elértem, Téged hidegen elhárítva utamból, Uram.
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Hason csúsztam feléje, a karjaimat, a kezemet, az ujjaimat, a tekintetemet, a szívemet is 
feléje tárva.

Megragadtam a bűnt és mohón felfaltam…
Végre a birtokomban van. Az enyém, és én az övé vagyok; úgy fog át, úgy ölel, mint a 

pókháló az eltévedt legyecskét…
Az enyém,
A bőrömhöz tapad,
Belém vájt.
Ereimben patakzik,
Elönti a szívemet,
És szerteoszlott, betelepedett, mint a lehulló éjszaka beárad az erdő fái közé és színültig 

tölti meg a tisztások kihunyt fénytölcséreit…
Nem tudok tőle szabadulni.
Rohanok, de utánam fut mindig egy rühes kutya, melyet gazdája szeretne lerázni magáról, 

de amely utoléri azt és viháncolva hozzá dörgölőzik.
Úgy érzem: önmagát látja bennem.
Szégyellek talpra állni, s a tekintetek elől menekülni szeretnék,
Szégyellek megállni egy jóbarát szemei előtt,
Szégyellek előtted megjelenni, Uram,
Mert szerettél, és én elfelejtettelek.
Megfeledkeztem rólad, mert csak önmagamra gondoltam.
De nem lehet egy időben több személyre is gondolni.
Választani kell. – És én választottam…
De a hangod,
A tekinteted,
A szereteted fáj.
Rám nehezednek súlyosan,
Súlyosabban, mint a bűnöm.
Ne nézz így rám, Uram,
Mert mezítelen vagyok
És piszkos.
A földre estem,
Megtépázva;
Nincs többé erőm,
Semmit ígérni nem merek,
Csak vagyok, maradok görnyedezve előtted.

*

Gyerünk, Gyermekem, fel a fejjel!
Nemde a büszkeséged az, ami a legtöbbet szenved?
Ha igazán szeretnél, fájlalnád, ami történt, de bizakodnál!
Vagy azt véled, hogy Isten szeretetét is lehet határok közé szorítani?
Azt hiszed, hogy akár csak egy percig is megszűntem szeretni téged?
Még most is mindent önmagadhoz mérsz, Gyermekem.

Belém kell helyezned bizalmadat!…
Kérj tőlem bocsánatot,
S aztán állj talpra, gyorsan.
Értsd meg végül azt, hogy nem az igazán súlyos, ha botlunk, elesünk,
Hanem ha így: földre esve maradunk!…

(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! című könyvéből)
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Hálát adunk Neked, Urunk, hogy a házasság szentségében nekünk adtad 
magadat.

Hisszük és valljuk, hogy ezen a szentségen keresztül kinyilvánítottad azon 
akaratodat, hogy a házasság kegyelmeiről mindig és mindenhol tanúságot tegyünk. 
Ne csak egymás előtt, hanem gyermekeink és mások előtt is, úgy hogy jelenléted 
és erőd látható legyen bennünk.

Kérünk, segíts nekünk, hogy ennek a felelőségnek a tudatában legyünk, és 
azt minden tettünkben megvalósítsuk.

Urunk, segíts jobban megértenünk, hogy csak úgy lehetünk mások előtt a 
házasság szentségének tanúi, ha a Veled való kapcsolatunkat folyamatosan 
mélyítjük, és házastársi szeretetünket mi is megéljük.

Istenünk, irgalmasságodban bízva és a Lélekhez ragaszkodva hozzuk Eléd 
egyenként és közösen a mai nap és egész életünk minden imáját, áldozatát, 
gondolatát és tettét. Fogadd el mindezt abbéli fáradozásként, hogy Hozzád 
fűződő viszonyunk jobban elmélyüljön még akkor is, ha gyengeségünk miatt néha 
kudarcot vallunk.

Urunk, egész napunkat Benned, Veled és Általad éljük, kérjük, erősítsd 
bennünk szakadatlanul Lelkednek jelenlétét, hogy általa egyre növekedve váljunk 
a Te jelenléted és műved élő tanúivá!

Bennünk való jelenléted indítson minket a szeretetről, az egységről és a 
békéről szóló olyan tanúságtételre, hogy általunk mindenki, akivel találkozunk, 
megismerje azt a szeretetet, egységet és békét, amit csak Te adhatsz.

Kérjük ezt a Te nevedben!
Ámen.

Ima a házasoknak
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Egyházközségi hírek:
Plébánosunkat, Liszkai Tamást, a következő 

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

Október hónapban a hagyományoknak megfelelően minden nap rózsafüzér 
imádságot végzünk a templomban. Az imádságok időpontjai a következők:

hétfőtől szombatig 17.30
vasárnap 8.30

Október 17-én, vasárnap a 9 órakor kezdődő szentmise keretében 
köszöntjük és áldjuk meg a röszkei templomban házasságot kötött jubiláns párokat.

Október 21-én, csütörtökön a szentmise után Páduai Szent Antal 
zsolozsmát és bibliaórát tartunk a sekrestyében.

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön, a Művelődési Ház előtti parkban 16 
órai kezdettel szabadtéri szentmisét mutatunk be az 1956-os forradalom és 
szabadságharc áldozatainak emlékére.

Október 30-án, szombaton egész napos temetőtakarítást tartunk az ünnepek 
előtt. Szombaton reggel 7 órakor lesz szentmise. Az esti szentmise elmarad.

November 2.-tól az őszi-téli miserendnek megfelelően az esti szentmisék 
17 órakor kezdődnek.

Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a mise- és szertartásrend az 
alábbiak szerint alakul egyházközségünkben:

November 1. hétfő

Mindenszentek ünnepe

9 óra – ünnepi szentmise a templomban
14 óra – szentmise elhunyt szeretteinkért a 
temetőben
18 óra – gyertyafényes csendes szentmise a 
templomban, utána szentségimádás

November 2. kedd

Halottak napja

9 óra – szentmise a templomban
17 óra – szentmise a templomban

Óvodások számára hittanos foglalkozásokat csütörtökönként 16.30-tól 17-ig 
tartunk a plébániaudvaron található hittanteremben!
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Páduai Szent Antal Plébánia családcsoportjának hírei:

Szeretettel vár minden érdeklődőt (nagycsaládot, kiscsaládot és 
egyedülállót is) októberben folytatodó családi összejöveteleire.

A következő találkozási alkalom:

Október 23. szombat 15 órától.
Jó idő esetén a sziksóstói nyaralónál, rossz idő esetén, a plébánián.

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

Elérhetőségeink:

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

Kerékpárok javítását vállalom.

Kucsera István

Röszke, Dózsa u. 6.

: 06-30/362-5629
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Páduai Szent Antal Plébánia karitász csoportjának hírei:

72 óra kompromisszum nélkül - Három nap a tettek mezején!

Fiatalokat megmozgató, egész Magyarország területét lefedő szociális akció, amely 
felekezeteken átívelve meghívja Magyarország fiatalságát, hogy tegyünk együtt másokért!

Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán 

keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, mint például szociális intézmények, 
játszóterek felújítása, erdőtakarítás, ételosztás hajléktalanoknak, kulturális műsorok 

szervezése különböző közösségeknek (fogyatékkal élők, idősek stb.).

A "72 óra kompromisszum nélkül" elsődleges célja, hogy a fiatalok közhasznú 
tevékenységének széleskörű nyilvánosságot biztosítson, láthatóvá tegye az ifjúsági 

közösségekben folyó önkéntes munkát, növelje annak elismertségét és rámutasson, mire 
képesek a fiatalok, ha összefognak. Célja továbbá, hogy a fiatalok számára lehetőséget 

kínáljon arra, hogy a hitükből fakadó szolgálatukat életszerű módon, országos és 
ökumenikus dimenzióban végezhessék.

Milyen projektek lehetnek?

 karitatív: bármilyen emberekkel foglalkozó tevékenység ide tartozhat, pl.: 

időseknek, fiataloknak szervezett programok, előadások, segítségnyújtás, stb.

 ökológiai: környezet- és természetvédelmi akciók, pl.: erdőtakarítás, parkban 
szemétszedés, stb.

 fejlesztő: ide tartozik mindenféle építés és újjáépítés, pl.: szobafestés, betonozás, 
külső vagy belső építőmunkák

Máshol is volt ilyen?

A kezdeményezés Ausztriából indult, és 2002 óta számos sikeres projekt valósult 
meg Németországban és Svájcban is. Hazánkban országos szinten 2007 óta szervezik meg 

az akciót. Idén ősszel 6 ország együttműködve szervezi a programot. Gyakorlatban ez úgy 
is megnyilvánul, hogy a 6 országból származó fiatalok egymás munkájában is részt 

vesznek, vagyis a másik 5 országból is jönnek majd fiatalok részvevőként Magyarországra, 
illetve magyar fiatalok is utaznak ki az együttműködő országok rendezvényére.

Hogy indult Magyarországon?

A háromnapos összefogás 2006-ban valósult meg először, akkor még csak a 
Szombathelyi és a Győri Egyházmegyében.

2007 márciusában szerveztük meg először országos szinten. Akkor összesen több 
mint 1000 fiatal 106 projektet valósított meg.
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2008-ban már 18 megyében, 72 városban mintegy 2600 fiatal 220 saját projektet 
hajtott végre.

Mitől különleges?

A 72 óra alatt megvalósuló projektek különlegessége, hogy lehetőséget nyújt, hogy 
határokon és felekezeteken átívelve fogjanak össze fiatalok, akár azonos időben a világ 

különböző pontjain, ezzel is hangsúlyozva a testvériség és a szolidaritás értékét, amely 
értékek az Európai Unió alapkövei.

Elsősorban 14 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk 5-25 fős csoportokban, 
akik vállalják, hogy elvégzik egy adott projekthez tartozó feladatokat. A konkrét 
feladatokat csak a projekt indulásakor kapják meg, így válik ez a feladatvállalás valóban 

kompromisszumok nélkülivé.

Résztvevőként miért jó ez nekem?

 Barátaiddal együtt megmutathatjátok, hogy a fiatalok képesek összefogni és értéket 
teremteni! 

 Mivel veled együtt több ezren teszik ezt egy időben szerte az országban, láthatóvá 
válik mindenki számára a keresztény tevékeny szeretet életformája. 

 3 napra belekóstolhatsz, hogy milyen önkéntesnek lenni! 

 Kimozdulhatsz egy kicsit a hétköznapi kerékvágásból! 

 Barátokra tehetsz szert más közösségekből, akikkel találkozol a projekted során! 

 A munka mellett, a program során részt vehetsz közös szabadidős rendezvényeken! 

 Úgy térhetsz haza, hogy elmondhatod, most tényleg letettem valamit az asztalra!

Hol zajlanak a programok?

Az ország egész területén zajlanak majd projektek. Ennek összefogására minden megye 
rendelkezik saját koordinátorokkal, akik az adott megyében szervezik és koordinálják a 

közös munkát. Így természetesen saját lakhelyetekhez legközelebb eső projektbe 
kapcsolódhattok be. A helyi koordinátorok: Bánvölgyi Helga (katolikus) lakhely: Szeged, 

telefon: 0620-36-44090, email: helga307@gmail.com. Jelentkezni lehet a röszkei Karitasz 
Csoportnál is az alábbi telefonszámon: 0620/400-58-68. Ha érdekel a téma, további 

információ a következő weboldalon: www.oki-iroda.hu/72h.

A karitász csoport elérhetősége:
06(20)400-5868

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

Egy magányban élő hegyi remetéről szól ez az ősi történet. Egyszer a hozzá 
látogató zarándokok közül valaki megkérdezte tőle:

- Nem unod magad egész nap egyedül? Mivel töltöd napjaidat? Mondd el 
nekünk, mit csinálsz egész nap?

- Barátaim, bizony igen elfoglalt ember vagyok. Nem is gondolnátok, mi 
mindenre kell ügyelnem szünet nélkül, majdhogynem álmomban is. Először is van 
egy sólymom, amit meg kell zaboláznom. Aztán van két karvalymadaram, amire 
vigyáznom kell. Van két nyulam, amelyeket meg kell fékeznem, nehogy világgá 
fussanak, s van egy kígyóm, amit zárva kell tartanom. Van továbbá egy szamaram, 
amelyet gondoznom kell, és van egy oroszlánom; ezt sem hanyagolhatom el.

- Hát ez valóban sok munkát ad! - bólogattak a látogatók. - De mutasd meg 
nekünk, hol vannak ezek az állatok. Egyet sem látunk közülük.

- Dehogynem! - ellenkezett a remete, - hiszen mindegyikteknek vannak ilyen 
állatai. Figyeljetek csak! A két sólyom a két szemem, amelyek gyakran elkalandoznak. 
Féken kell tartanom mindkettőt, ami igen nehéz feladat. A két karvaly a két kezem -
folytatta a hegyi ember -, mindent meg akarnak kaparintani. S ha valami már 
"karmaim" közt van, még többet szeretnék, ahogyan ti is. Állandóan figyelnem kell, 
nehogy többet akarjanak, mint amit szabad. Van két nyulam, ezek a lábaim. 
Állandóan futni, menni akarnak. Én meg ebbe a kunyhóba, ketrecbe zártam őket. Sok 
gond van velük.

- És a kígyó hol van? - kíváncsiskodtak a jövevények.
- A kígyó az én nyelvem. Úgy meg tudja marni a másik embert, mint az igazi 

mérges kígyó. Nem engedhetem szabadjára, mert azt tartja a régi mondás: A fogak 
ugyan harmincketten vannak, mégis tehetetlenek az egy nyelv ellen. Van továbbá egy 
szamaram: ez a testem. Milyen engedetlen állat az ember teste! Hol fáradt, hol beteg, 
hol nehéz neki a teher, hol nincs kedve semmihez. Táplálni, gondozni kell, és főleg 
megnevelni, mint a rossz gyereket. Az oroszlán az állatok királya, mondják. Az én 
oroszlánom a szívem, végzi a legtöbb munkát, a legtöbb feladatot vállalja magára. 
Nagyon kell vigyáznom rá. Mindegyik állat hasznomra, javamra van, ha én 
kormányzom őket. Bizonyára megértitek, hogy egész napomat kitölti ez a munka.

Az emberek csodálkoztak a remete bölcsességén és bólogattak beszédére.
- Így van ez, tudjuk magunkról.
Aztán bölcsességben gazdagodva hazamentek.

E
Mit csinálsz egész nap?

Börcsök Eszter rovata
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MMúúlltt iiddéézzééss eeggyy rreejj ttééllyyeess
lleevveelleessllááddáábbóóll

Amerikában, a furcsaságok hazájában 

esett meg a következőtörténet:

Filadelfiában Goldwyn Reinwald és felesége megjelentek a közjegyzőnél és 

egy 12 év előtti szerződésüket újították meg újabb 12 esztendőre. E szerződés 

szerint a házaspár arra kötelezte magát, hogy egymás iránt a legnagyobb 

szeretettel lesznek, együtt élnek, de szóval egyetlen egy alkalommal sem 

közlekednek egymással. Ha valamire szükségük van, írásban fogják tenni.

Ennek a különös szerződésnek érdekes története van. 12 évvel korábban a 

házaspár élete örökös veszekedés volt. Ha valami nem volt kedve szerint a férjnek, 

megjegyzéseket tett, amire élete párja élesen válaszolt. Ebből szócsata fejlődött ki,

ami nem egyszer csúnya veszekedéssé fajult. Egy napon közös elhatározással 

megegyeztek, hogy egy hónapon keresztül nem szólnak egymáshoz, de együtt 

élnek, együtt mennek a templomba, együtt étkeznek és levélben közlekednek 

egymással. Ez az egy hónapnyi életmód nagyszerűen sikerült és a veszekedések 

elmaradtak. Egy hónap elteltével 12 évi időtartamra meghosszabbították

föltételüket. E 12 év alatt olyan boldogan éltek egymással, hogy újabb 12 

esztendőre tolták ki szerződésük érvényét.

Bizony egy kicsit a boldoságszerzés furcsa módját találta ki ez az amerikai 

házaspár. Eljárásukban azonban van egy szemernyi okosság is. Ha paprikás 

hangulatban a házaspárok csak félnapra, vagy ha többre nem, hát egy órára 

hallgatnának, de anélkül, hogy egymásra haragudnának, mennyi perpatvart és 

boldogtalanságot lehetne elkerülni. Hiszen ilyesmit ajánlott már az a régi 

kapucinus páter is a gyónójának, amidőn az arról panaszkodott, hogy férjével 

mindig veszekszik. Az öreg lelkiatya arra kötelezte gyónóleányát, hogy mihelyst 

veszekedni kezdenek, vegyen egy korty vizet a szájába és félóráig ki ne nyissa, 

hanem benntartsa a vizet. Azt akarta vele elérni, hogy legalább a házastársak 

egyike hallgasson a perpatvar kezdetén.

Okkal-móddal sokan alkalmazhatják ezt a békére vivő gyógyszert.
(Összegyűjtötte: Kiss Gábor)

A hallgató házaspár
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Boszorkánypogácsa

Elkészítés:

A vajat, a cukorral, a citrom átszűrt levével és reszelt héjával, valamint a 4 tojás 

sárgájával habosra kikeverjük, és annyi lisztet adunk hozzá, hogy ne ragadjon a 

massza a kezünkre.

Diónyi nagyságú golyócskákat formálunk belőle, tojás fehérjébe és durvára 

vágott dióba hempergetjük. Megvajazott, lisztezett tepsibe tesszük és a golyók tetejét 

az ujjunk hegyével kissé megnyomjuk.

Előmelegített sütőben gyenge (140-150 oC-on) tűznél szép, világosra sütjük. 

Még melegen, kevéske, darabos gyümölcs dzsemet teszünk a kis kráterekbe (meggy, 

eper, sárgabarack).

Ünnepi kipróbált receptek

Hozzávalók:

 25 dkg vaj vagy margarin,
 25 dkg cukor
 ½  citrom
 4 db tojás
 10 dkg dió
 Kevés liszt

 Pikáns dzsem

Jó étvágyat!
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Október 19. ALCANTARAI SZENT PÉTER ferences 
szerzetes

Alcántara,  1499.  +Arenas de San Pedro,  1562.  október  18.
Miközben a Német -  és  Franciaországból  ki induló lutheri  és  kálvini  

reformáció tömegeket  szakí tot t  el  a  katol ikus  hit től ,  s  hatására sok szerzetes  
elhagyta a kolostorokat ,  Spanyolországban el lenkező i rányú reform valósul t  
meg.  Loyolai  Szent  Ignác rendalapí tással ,  Avi lai  Szent  Teréz  és  Keresz tes 
Szent  János a kármel i ta ,  Alcantarai  Szent  Péter  a  ferences  rend belső 
reformjával  kel tet te  új  élet re  a  katol ikus  hi tet .  Alcantarai  Péter  ugyanazt  a  
harcot  vívta  a ferences  rendben,  mint  Teréz  és  János a kármel i táknál :  a  
rendalapí tó  lelkületét  támasztot ta  élet re azál tal ,  hogy nem azt  magyarázta,  
miért  nem lehet  megtartani  Assis i  Szent  Ferenc eredet i  reguláját ,  hanem 
magáévá tet te ,  és  akik csat lakoztak hozzá,  azoknak átadta  a  regula  szerint i  
élet formát .

A ferences  rendben ugyanis  1300 körül  éles  vi ta  kezdődöt t  arról ,  hogy a  
szegénységet  abban a formában,  ahogyan Szent  Ferenc él te ,  lehet-e élni?  A 
többségnek az  vol t  a  véleménye,  hogy nem, mivel  a  később belépő tagok már  
nem rendelkeztek olyan karizmatikus adományokkal ,  mint  az  első f erences 
nemzedék.  Velük szemben vol tak,  akik az  eredet i  regulához  ragaszkodtak,  s  az 
előző csoportot  „carnales”-nek ( tes t iek) ,  önmagukat  „spir i tuales”-nek ( lelkiek)  
nevezték.  E spir i tuá l isok azonban erőt len kisebbségben maradtak és  a  többség 
olykor,  mint  eretnekekkel  bánt  el  velük.

1400 után Itál ia  néhány fél reeső  kis  kolostorában újra  föl fedezték az  
eredet i  ferences le lkületet .  Ennek let t  apostola Kapisz trán Szent  János és 
Sziénai  Szent  Bernardin Spanyolországban 1487-ben Puebla i  János honosí tot ta  
meg ezt  a  sz igorúbb élet formát ,  melyet  Assis iben a Carceri  kolostorban ismert  
meg.  Hazatérve hasonló kis  kolostorok sorát  alapí tot ta ,  s  hamarosan  
megszervezhet te az  Angyalokról  nevezet t  Custodiat ,  mely a spanyol  
provinciától  függet lenül  az  ál talános rendfőnök (min i sz ter  generál is)  
joghatósága alá tar tozot t .  A következő nemzedék tovább vi t te  ez t  a  reformot .  
Melpari  Péter  Spanyolországban a Szent  Gábriel  főangyal ról  nevezet t  Custodiát  
szervezte meg.  Ez  u tóbbi  let t  Alcantarai  Péter  lelki  ot thona.

1517-ben X.  Leó pápa önál ló  renddé emel te a  reformágat .  Az enyhébb 
fegyelmű kolostorhoz kötött  és  bir tokhoz ragaszkodó többség alkot ta a  
konventuál is  minori ták (Fratres  Minores  Conventuales) ,  az  eredet i  regula  
szerint  élők pedig az  obszerváns ferencesek rendjét  (Frat res  Minore s  Regularis  
Observant iae) .

Pedro Garavi to Estremadura tar tomány egyik kis  városában,  
Alcántarában születet t .  1513-ban kerül t  a  salamancai  egyetemre.  1515- ben,  
amikor a  humán tanulmányok végeztével  megkezdhet te  volna a  jogi ,  orvosi  
vagy teológiai  tanulmányai t ,  úgy döntöt t ,  hogy nem tanul  tovább,  hanem 
ferences  lesz  az  obszervánsoknál .  Be is  lépet t  egy salamancai  kolostorba,  ahol  
a következő évben fogadalmat  tet t .  1524 -ben pappá szentel ték,  1525-ben  
házfőnök,  gvárdián let t .

1536-ig Péter  több  kolostorban is  visel te  ez t  a  t isz tséget ,  s  mel let te 
missziós  körutakat  tar tot t .  Főként  a  megfesz í tet t  Krisz tusról  prédikál t ,  s  hogy 

Kalendárium
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hal lgatói  sz ívét  megindí tsa,  i l letve a missz iónak emléke maradjon,  ahol  csak 
prédikál t ,  Krisz tus  valóságos kereszt jének megfelelő nagyságú keresz teket  
ál l í tot t  fel .  Egyszer  valaki  arra  kérte ,  taní tsa meg jól  imádkozni .  E kérés  
hatására í r ta  meg Péter  az  imádságra  vezérlő kalauzt ,  amit  hamarosan Az 
elmélkedés aranykönyvecskéjeként  adtak kézről  kézre.

1537-ben a portugál  király meghívására tanácsadónak Lisszabonba 
ment ,  1538-ban azonban haza kel let t  térnie,  mert  a  Szent  Gábrie l  
rendtartomány provinciál isává válasz tot ták.  Ekkor megpróbál ta a  f iatal  korától  
él t  sz igorú fegyelmet  regula formába önteni ,  de tervezetét  1540- ben a 
káptalanon rendtársai  elvetet ték.  Ezért ,  amikor hároméves hivatal i  ciklusa 
le jár t ,  nem vál lal ta  új ra a  tar tományfőnökséget ,  hanem egy társával  
Portugál iába  ment ,  s  a  tengerpart i  Arabidában  remeteéletet  kezdet t .  Tel jes  
szegénységben,  kemény sz igorban él ték  imádságos,  vezeklő é letüket .  Éjfélkor  
kel tek,  zsolozsmáztak,  elmélkedtek és  dolgoztak.  Fekvőhelyük egy csupasz  
deszka vol t ,  lábbel i t  nem visel tek,  húst  nem et tek,  bort  nem i t tak.  E kemény 
sz igor el lenére egyre többen csat lakoztak hozzájuk.

1543-ban Pétert  v isszahívták a Szent  Gábriel  provinciába,  hogy 
reformját  náluk is  honosí tsa meg.  A püspök támogat ta ,  a  provinciál is  azonban 
túlzónak tar tot ta  sz igorát .  Péter  ezért  Rómába ment ,  hogy legfőbb hatóságai tól  
engedélyt  kérjen,  de az  obszervánsok minisz ter  generál isa nem adot t  
hozzájárulást .  III.  Gyula (1550–1555)  viszont  jóváhagyta  a reformot ,  Péter t  
magát  pedig –  hogy elejét  vegye a  rendfőnök akadékoskodásának – a másik ág,  
a konventuál isok főnöke alá rendel te .  A következő pápa,  IV.  Pál  (1555 –1559) a 
jóváhagyást  megtoldot ta azzal ,  hogy Péter  annyi  kolostort  alapí t ,  amennyi t  
csak akar .  Hazatérése után hamarosan meg is  alapí tot ta  Pedroso kolostorát .

Közben a kármel i táknál  nagy vi ták folytak Avilai  Teréz  reformja körül .  
Ezért  Péter  1558-ban Avilába ment ,  hogy segí tsen Teréznek.  El lát ta
tanácsaival ,  bátorí tot ta  a  szegénységre,  majd Pedrosóba visszatérve levelet  
küldöt t  Teréz  gyóntatóinak,  melyben igazol ta Teréz  törekvései t  és  miszt ikáját .  
33 pontba szedet t  é rvei  közöt t  ezeket  í r ta:  „ . . .  mindaz ,  amit  az  Úr mondot t  neki  
( t i .  Teréznek),  megegyezik a Szent í rás  és  az  Egyház taní tásával ,  s  a  legkisebb 
rész letekben sem el lenkezik a teológusokkal . . .  Igen nagy lelkének t isz tasága,  s  
őszintén és  hevesen vágyik arra,  hogy Is ten kedvében jár jon;  ezért  nem törődik  
semmi földi  dologgal ,  s  nem is  becsül i  ezeket  semmire. . .”

Pedroso alapí tását  egész  sor  kis  reformkolostor  alapí tása követ te,  amit  
a  Szent  Gábriel  provincia szerzetesei  egyre nagyobb gyanakvással  néztek.  
Pétert  nyugtalan képmutatónak,  békét lenkedőnek és  szakadárnak nevezték,  s  
azzal  vádol ták,  hogy az  egész  reform rugója a  hatalomvágya.  Amikor 
provinciál isa megidézte és  a  káptalan előt t  kihal lgat ta ,  Péter  a  vádakra így 
válaszol t :  „Higgyék el  nekem, hogy mindent  a  legjobb szándékkal  tet tem.  Ha 
azonban úgy vél ik ,  hogy ez t  a  reformot  nem szabad megvalósí tani ,  ne sajnál ják 
a fáradságot  és  akadályozzák meg!” – A rendtársak  nem is  sajnál tak semmit ,  
hogy felszámolják Péter  reformját ,  az  mégis  egyre inkább erősödöt t .  1559 -ben 
a pápa megbízot t jaként  látogat ta  a  kolostorokat ,  s  1561-ben a  
reformkolostorokból  egy új ,  Szent  Józsefről  nevezet t  provinciát  szervezhetet t  
meg.

Halála évében levelet  kapot t  Szent  Teréztől ,  melyben az  beszámol  a  sok 
támadásról  és  megnemértésről ,  melyek a szegénység miat t  ér ték.  Péter  erre a  
következő levelet  í r ta  Teréznek:

„A Szentlélek töl tse el  a  lelkét!  Elolvastam levelét  és  nem kis  
csodálkozás  fogot t  e l  amiat t ,  hogy ezt  az  ügyet  az  Úrnő ( t i .  Teréz)  a  tudósokkal  
akarta t i sz tázni ,  akikre nem tar toz ik.  Ha egy tudományos vi táról  vagy 
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le lki ismeret i  kérdésről  van szó,  dicsére tes  dolog a  jog és  a  teológia tudósainál  
érdeklődni  és  a  tőlük kapot t  tanácsot  követni .  A tökéletes  (a  szerzetes i )  élet re  
vonatkozóan azonban azokkal  kel l  tanácskozni ,  akik maguk is  ez t  az  élet formát 
él ik .  Ennek legsúlyosabb oka az ,  hogy a tökéletes  é let re  vonatkozóan 
szabályokat  vagy tanácsokat  nem tud adni  olyan ember,  akinek törekvései  és  
cselekedetei  másra  i rányulnak.  És az  evangél iumi tanácsokat  i l letően más 
tanácsra nincs  is  szükség,  mint  hogy abban kapjon a lélek  segí tséget :  vajon ő  
személy szerint  meg tudja-e majd tar tani ,  s  egyál talán kel l -e  követnie az  
evangél iumi tanácsokat .  Ami ezen felül  van,  nyi lvánvalóan a hi tet lenség 
bizonyí téka.

Is ten tanácsa ugyanis  csak jó  lehet ,  és  e  tanácsok megtartása csak azok 
számára nehéz ,  akik  nem hisznek,  vagy nem bíznak eléggé az  Úrban,  mert  csak 
emberi  okosság vezérl i  őket .  Is ten az  erőt  i s  meg tudja adni  e  tanácsok 
megtartásához,  mivel  mindenható,  s  mert  Ő maga a Jóság,  erre  képes  és  akarja  
i s ,  hogy a tanácsaihoz igazodó lelkek meg tudják tar tani .

Ha az  Úrnő követni  akarja  Krisz tus  nagyobb tökéletességre szól í tó  
tanácsát ,  csak kövesse!  Hiszen e tanácsok férf iaknak és  nőknek egyaránt  
szólnak,  és  Krisz tus  –  mint  oly sok másnál  tet te  –  megtesz i ,  hogy jó véget 
ér jen vál lalkozása.  Ha azonban a lélek telen bölcsek tanácsát  akarja  követni ,  
akkor csak gondoskodjék megfelelő  jövedelemről ,  az tán majd meglát ja ,  hogy 
többre jut-e,  mint  azzal  a  szegénységgel ,  amit  az  Úr tanácsol .

Bárhol  lát tunk bajokat  a  női  kolostorokban,  a  forrás t  mindig abban 
ta lál tuk,  hogy vonakodva visel ik  a  szegénységet ,  sz inte örökös el lenkezéssel  és  
nem az  is teni  tanács  szerint .  Én a szegénységet  nem önmagában magasztalom, 
hanem csak azt  a  formáját  áldom, amelyet  a  mi  megfesz í tet t  Megvál tónk i ránt i  
szeretetből  türelemmel  visel  az  ember,  különösen,  ha az  Ő szerelméér t  önként  
vál lal ja .  Ha másként  vélekednék vagy másokhoz igazodnék,  nem volnék 
bizonyos a hi temben.  De én mindezekben Krisz tusnak hiszek és  el fogadom, 
hogy az  Ő tanácsai  a  legjobbak,  mert  i s teni  tanácsok.  Ezért  boldognak tar tom 
azokat ,  akik - -  az  Úr szavával  élve --  lé lekben szegények,  azaz  önként  vál lal ják  
a szegénységet .  Magam is  tapasztalom ezt ,  de jobban hiszek az  Úr szavának,  
mint  a  saját  tapasztalatomnak.

Adja meg az  Úr Krisz tus  a  világosságot ,  hogy az  Úrnő ez t  az  igazságot  
megérthesse és  követhesse,  s  ne higgyen azoknak,  akik az  is teni  vi lágosság 
hiánya vagy hi tet lenségük miat t  mást  ál l í tanak.  Ezek soha meg nem íz lel ték,  
hogy milyen édes az  Úr azokhoz,  akik neki  szolgálnak,  akik Őt  szeret ik ,  és 
miat ta  lemondanak mindenről ,  ami nem fel tét lenül  szükséges  az  élethez .  A 
hi tet len,  az  is teni  boldogságot  nem ismerő emberek Krisz tus  el lenségei  és  nem 
bíznak abban a dicsőségben,  amely majd megnyi lvánul  raj tunk.

Adjon az  Úr vi lágosságot ,  hogy az  Úrnő ne bizonytalankodjék egy 
ennyire nyi lvánvaló  igazságban,  és  ne  olyanoktól  kérjen tanácsot ,  akik nem 
élnek az  evangél iumi tanácsok szerint .  Mindazok,  akik megtart ják a 
parancsolatokat ,  üdvözülnek;  de ál talában csak cselekedeteik körében látnak,  s  
bár  tanácsaik nem rosszak,  sokkal  jobb az ,  amit  a  mi  Urunk Jézus tanácsol .  Ő 
segí teni  is  tud tanácsa mel let t ,  s  végül  megjutalmazza azokat ,  akik Őbenne és  
nem földi  dolgokban bíznak.”

Péter  e  levél  megírása után fél  évvel ,  október  18-án Arenasban meghal t .  
Halála után néhány nappal  Teréz  így í r t  róla nővértársainak:

„ . . .  Vannak,  akik az t  mondják,  hogy a mai  emberek tes tükben 
gyengébbek és  kisebb tűrőképességűek,  mint  a  régiek vol tak,  s  nincs  bennük 
annyi  életszentségre törekvés,  mint  azokban vol t .  Ennek az  embernek élete  
azonban megcáfol ja  őket ,  mert  napjainkban nem kisebb szentsé ggel  és  
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kegyelemmel  él t ,  és  nem kevésbé vetet te  meg a vi lágot ,  mint  a  régmúlt  idők 
szent jei .  Mi is  követhet jük őt ,  még ha nem is  járunk mezí t láb,  mint  ő ,  ha nem 
is  vezeklünk olyan kegyet lenül ,  mint  ő ,  mert  a  vi lág megvetésében 
utánozhat juk;  hiszen Is ten mindazoknak,  akik i ránta nagylelkűek,  bőkezűen 
rendelkezésükre bocsát ja  az  ehhez  szükséges eszközöket .

Ennek a  szent  férf inak is ,  akiről  most  beszélek,  Ő adta meg,  hogy 47  
éven át  –  mint  ez t  valamennyien tudjátok – a legkeményebb életet  élhet te .  
Néhány dolgot ,  melynek igazságában biz tos  vagyok,  elmondok róla.

Egyszer  megval lot ta  valakinek. . .  ,  hogy 40 éven át ,  ha jól  emlékszem, 
naponta másfél  ó ránál  többet  nem aludt .  Azt  mondta,  hogy semmi vezeklésben 
nem vol t  annyi  küzdelme és  nehézsége,  mint  a  virrasz tásban,  ezért  soha nem 
feküdt  le ,  hanem térdelve vagy ál lva v irrasz tot t . . .  Ha akar t  volna,  akkor sem 
tudot t  volna fekve a ludni ,  hiszen köztudot t ,  hogy cel lája  mindössze négy és  fél  
láb (kb.  1 ,5 m) hosszú vol t .

E negyven év alat t  semmi fej fedőt  nem visel t ,  bárhogy tűzöt t  i s  a  nap 
vagy szakadt  az  eső.  Lábbel i t  sem hordot t .  Egyet len tunikája olyan s i lány 
anyagból  készül t ,  amilyent  a  legegyszerűbb emberek viselnek,  s  az  is  oly 
szűkre vol t  szabva,  hogy szorosabb már nem is  lehetet t .  Ezen kívül  vol t  egy 
rövid köpenye ugyanabból  az  anyagból ,  más ruházata semmi.  El  szokta 
mondani ,  hogy a tél i  hideg el len  úgy védekezik,  hogy letesz i  a  köpenyé t ,  
ki tár ja  a  cel lája  ab lakát  és  aj taját ,  s  miután át fagyot t  a  tes te ,  becsukja az  
ablakot  és  az  aj tót ,  magára veszi  köpenyét ,  s  így valamennyire felmelegszik.  
Csak minden harmadik napon evet t ,  s  az t  szokta mondani  –  ál talános 
csodálkozást  kel tve  – ,  hogy ez t  nagyon könnyű megtenni ,  ha az  ember  
hozzászoktat ja  magát .  Egyik szerzetes társa biz tosan ál l í totta  nekem, hogy néha 
nyolc napon át  sem vet t  magához táplálékot .  Ez  főleg akkor tör tént ,  amikor  
Is tenhez imádkozva nagy eksztáz isai  vol tak,  s  igen hevesen él te  át  Is ten 
szeretetét ,  aminek magam is  tanúja vagyok.

A szegénységet  és  az  önmegtagadást  egészen f iatalon a legnagyobb 
mértékben él te ,  annyira,  hogy mint  nekem megval lot ta ,  egyszer  három 
esztendeig vol t  az  egyik rendházban,  s  társai t  csak a hangjukról  ismerte,  mert  
szemét  soha nem emelte föl ,  soha nem nézet t  senkire. . .  Sok éven át  nem nézett  
asszonyra  és  sokszor mondta nekem, hogy számára tel jesen közömbös,  hogy női  
arcot  lát -e vagy sem.. .  Sovány,  száraz  tes tét  fagyökérhez  hasonl í that tad volna,  
mert  csak csont  és  bőr  vol t  az  egész  ember.  Mégis  annyi  jóság és  kedvesség,  
oly nagy életszentség töl töt te  el ,  hogy jól lehet  nagyon szűkszavú vol t ,  senki t  
sem hagyot t  válasz  nélkül . . .

. . .halála olyan  vol t ,  mint  élete:  térden ál lva hal t  meg,  miközben társai t  
bátorí tot ta  és  intet te .  Mielőt t  lelkét  ki lehel te ,  ezekre a  szavakra fakadt  a  
zsol tárossal  örvendezve:  Vigadtam, mikor nékem azt  mondot ták,  az  Úrnak 
házába fölmegyünk!

Is tennek úgy tetszet t ,  hogy halála után még nagyobb segí tséget  és  több  
tanácsot  kapjak tőle ,  mint  életében. . .

Az Úr egyszer  megígérte nekem, hogy mindaz ,  aki  Péter  nevében kér  
tőle  valamit ,  megkapja.  Én magam tapasztal tam sok ügyemben,  hogy amit  Péter  
ol talmába ajánlot tam, a  kívánt  módon s ikerül t ,  amint  ez t  megadta az  Úr,  akinek 
dicséret ,  t i sz telet  és  dicsőség legyen mindörökkön -  örökké.”

Alcantarai  Péter t  1622-ben boldoggá,  1629-ben szent té  avat ták.

(Összeállította: Kiss Gábor)
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K
A rendőr megszólít egy házmestert: 
- Melyik ház az, ahol egy ember elverte a feleségét? 
A házmester körbemutat a lakótelepen: 
- Válasszon, biztos úr. 

K
Egy férfi tart hazafelé az autójával, amikor megállítja egy 

rendôr. 
- Ivott? - kérdezi szigorúan a rend ôre. 
- Dehogyis. - válaszolja a sofôr. 
- A szondát megfújja? 
- Persze, de mibôl gondolja, hogy ittam? Olyan kanyarogva 

vezettem volna? 
- Nem, tökéletesen vezetett - mondja a rendôr. - Csak az utas 

ülésen egy olyan dolgot láttam, amilyen csak részeg ember 
autójában van.

K
Kisfiú áll édesanyjával a villamosmegállóban. Az aluljáróból 

terhes nő bukkan föl, nagyjából 6 hónapos terhes lehet. A kisfiú 
azonnal anyjához fordul: 

- Anyu, miért nőtt meg a néni hasa? 
- Mert gyereket vár. 
A következő pillanatban egy nagyon duci idős urat lát meg a 

gyerek a villamosmegállóban. 
- A bácsi mit vár? 
- A villamost. 
- Azt hittem babát vár!

K
Az idős házaspár harmincadik házassági évfordulóján egy szigetre 

utazik, ahol a legenda szerint olyan csodálatos fürdő van, amiben 
megfiatalodnak az emberek. Az üdülésről visszatérve a lányuk várja őket a 
repülőtéren, de sehol nem látja a szüleit. Egyszercsak odalép hozzá egy 
fiatal nő, karján egy csecsemővel és megszólítja: 

- Lányom, én vagyok az. Ugye nem ismersz meg? Megfiatalított a 
csodaforrás. 

A lány döbbenten kérdezi: 
- Mama? De ki ez a csecsemő? 
- Az apád… Elaludt a vízben.

Viccek:
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"Krisztus a hit által a szívetekben 
lakjék." (Ef 3,17)

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

Előző rejtvényünkre kettő helyes megfejtés érkezett:

Márki Istvánné, Papp Istvánné
A szeptemberi rejtvényünk helyes megfejtése:

„A pénzt öregkoromra tartogatom.”

CSODATÉVŐ 
A röszkei egyházközség havonta megjelenő lapja

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Börcsök Eszter, Kiss Gábor, Tóth Zoltán
Nyitóoldal képeit rajzolta: Kohn Róbert

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

Rejtvény gyerekeknek!!!
A rajzok egy idézetet ábrázolnak az Efezusi levélből. Ha 
a lerajzolt szavak megfelelő betűit összeolvasod, 
megkapod a megfejtést. (Hogy melyik betűt kell 
felhasználnod a szavakból, azt az aláírt számok jelölik.)


