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A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA 
HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

 

Imádság a betegekért 
 

Hatalmas Istenem, emberi gyarlóságoknak erıs 
gyámola és oltalmazója! Kezedben vannak életünk határai: 
könyörgünk ezért Fölségednek a te beteg szolgáidért. 
Vigasztald ıket, bátorítsad és erısítsed, hogy jónéven 
vegyék és csendesen szenvedjék látogatásaidat. Gyógyítsd 
meg ıket szent nevedért a rájuk bocsátott csapásból, hogy 
megismervén hozzájuk való jóvoltodat, méltó hálát adjanak 
irgalmasságodért és atyai ostorozásod által erısödjenek 
szerelmedben és félelmedben. 

Ha pedig végtelen bölcsességed szerint hasznosabbnak 
látod az ı mostani kimúlásukat, küldd nekik Szentlelkedet, 
hogy az igaz penitencia által bőnük bocsánatát 
elnyerhessék és e világból való kimúlásuk kedves legyen 
elıtted. Add nekik szent malasztodat, hadd ismerjék meg, 
hogy a testi nyavalyák, csapások ostorai atyai kezedbıl 
származnak, mivel akaratod nélkül hajunk szála sem 
eshetik le, és azért ostorozol minket, hogy bőneinkbıl 
hozzád térjünk, ki igaz élet és igaz boldogság vagy. Ó, 
áldott Jézus! ki meggyızted a halál fullánkját, légy 
segítségére beteg szolgáidnak, ki az Atya és Szentlélek 
Istennel egyetemben élsz és uralkodol. 
 

Ámen 
 

I. évf. 9. szám   2004. Július 
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1. Csütörtök +Bata Csaba, +Bata András, +Tóth Julianna Szent József, a munkás 
2. Péntek +Széll Szeréna 

a társulat tagjaiért 
Szent Atanáz,  

Szent Zsigmond 
3. Szombat kispapokért Szent Jakab apostol 
4. Vasárnap 9h: hívekért, +Bata Csaba 

este: +Nagy József, +Tóth Julianna 
Szent Mónika 

5. Hétfı  Szent Irén 
6. Kedd  Szent Judit 
7. Szerda  Szent Gizella 
8. Csütörtök  Szent Mihály 
9. Péntek  Szent Gergely 

 10. Szombat +Szécsi Amália, +Kecskeméti Mária Szent Izidor 
11. Vasárnap 9h: +Daka Imre 7.évf., +Haska Ilona 

13.évf., +Daka Imre 2.évf. 
este: +Fazekas József 5.évf., +Lovászi 
István, +Kéri Julianna 

Szent Ferenc 

12. Hétfı  Szent Pongrác 
13. Kedd A Szőzanya tiszteletére Szent Szervác 
14. Szerda A piarista rend tagjaiért Szent Bonifác 
15. Csütörtök +Füle Károly, +Kószó Etelka 35.évf. Szent Zsófia 
16. Péntek +Ács Sánta Szilveszter Kármelhegyi 

Boldogasszony 
17. Szombat +Tóth Ferenc 2.évf. Szent Paszkál 
18. Vasárnap 9h: +Ábrahám Antal 

este: +Hajós Judit 8.évf., +Hajós József  
I. János pápa 

19. Hétfı Litánia Celesztin pápa 
20. Kedd Litánia Sziénai Szt. Bernardin 
21. Szerda +Csúcs István, a család élı és + tagjaiért Bobola Szent András 
22. Csütörtök Litánia Szent Rita 
23. Péntek Litánia Urunk mennybemene-

tele, B. Apor Vilmos 
24. Szombat Litánia Szent Eszter 
25. Vasárnap 9h: +Németh Géza, +Börcsök Erzsébet és + 

szülıkért 
este: 

Szt. VII. Gergely pápa 

26. Hétfı +nagymama, +Ancsi, +Annák, élı Anna Néri Szent Fülöp 
27. Kedd Litánia Szent Pelbárt 
28. Szerda Litánia Szent Vilma 
29. Csütörtök Litánia Szent Magdolna 
30. Péntek Litánia Pünkösd 

Szent Johanna 
31. Szombat Litánia Pünkösdhétfı  

 

Miseszándékok 
Július (az esti szentmisék idıpontja 19 h) 

Szentek és 
ünnepek 
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A Betegek Kenete 
 

 Az Egyház hiszi és vallja, hogy a 
hét szentség között létezik egy szentség 
kifejezetten azok megerısítésére, akiket a 
betegség megpróbál: ez a betegek kenete. 
Ezt a szentséget maga Krisztus rendelte, 
mint az Újszövetség egyik szentségét, 
amint ezt Szent Márk evangéliuma 
tanúsítja (Mk 6, 13) és Szent Jakab apostol 
levelében hirdette és ajánlotta (Jk 5, 14-
15). 
 „A betegek szent kenetével és a 
papok imádságával az Egyház a szenvedı 
és megdicsıült Krisztusnak ajánlja a 
betegeket, hogy nekik enyhülést és 
üdvösséget szerezzen, sıt buzdítja ıket, 
hogy csatlakozzanak tudatosan Krisztus 
szenvedéséhez és halálához, és így 
szolgálják Isten népének lelki javát.” 
(Lumen Gentium 11) 
 Rokkant emberi természetünkkel 
vele jár a betegség és a halál. Ilyenkor az 
ember megtapasztalja tehetetlenségét és 
saját határait. Van, akit a betegség Isten 
elleni lázadásra vezet, mintha az egészség, 
az épség jogos járandóságunk volna, pedig 
az egész élet ajándék. Az ajándékozó 
tetszése szerint annak és annyit ad, akinek 
és amennyit akar.  
 Van, akit a betegség jobban 
Istenhez térít és boldogan fogadja, ha Isten 
így akarja ıt használni, hogy „testében 
kiegészítse ami Krisztus szenvedésébıl 
hiányzik Testének, az Egyháznak javára” 
(Kol 1, 24). Betegségének így megváltói 
értelmet és értéket ad.  
 Jézus Urunk földi életében a test 
betegségeit is gyógyította, mintegy a lélek 
betegségeinek, a bőnök eltörlésének jeléül. 
(Mk 2, 17) Minden beteg gyógyulni akar, 
İ mégsem gyógyított meg minden beteget, 
csak azokat, akik azt Tıle kérték.  
 „Gyógyítsátok meg a betegeket” 
(Mt 10, 8). Ezt a feladatot kapta az Egyház, 
ezért tart fönn évszázadok óta annyi 
korházat, annyi betegeket, elesetteket 
gyámolító intézményt (pl. kalkuttai Teréz 
anya nıvérei, Irgalmasok …) 
 Ki veheti föl és ki szolgáltathatja ki 
ezt a szentséget?  

 Súlyos betegség esetén … mindenki 
kérheti. A fölvételre alkalmas idı az, 
amikor a hívı élete veszélybe kezd jutni 
betegség vagy öregség miatt. A betegség a 
lelki egyensúlyt is veszélyezteti. 
Elsısorban arra való ez a szentség, hogy 
segítse a biztonságos átszállást ebbıl a 
világból az örökkévalóságba.  

 … hívja az Egyház papjait. A 
betegek kenetének kiszolgáltatói kizárólag 
a fölszentelt papok (és persze a püspökök). 
 A szentség kiszolgáltatása 
 Mint minden szentség, ez is 
liturgikus cselekmény. Színhelye a családi 
otthon, a kórház vagy a templom. 
Lehetıleg elızze meg a bőnbánat szentsége 
és kövesse az Eucharisztia. Lényeges 
elemei: Az Egyház papjai (Jak 5, 14) 
kezüket csöndben fölteszik a betegre, az 
Egyház hitében imádkoznak a betegért (ez 
a szentség saját Szentlélek-hívása), 
megkenik a beteg homlokát és két kezét 
lehetıleg a püspök által megáldott olajjal, 
ezt mondva: „E szent kenet által és nagy 
irgalma szerint segítsen meg téged az Úr a 
Szentlélek kegyelmével, szabadítson meg 
bőneidtıl, üdvözítsen téged és erısítsen 
meg jóságosan.” 
 Amint a keresztség, a bérmálás és 
az Eucharisztia egyetlen egységben a 
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keresztény beavatás szentségei, úgy a 
bőnbánat, a szent kenet és az Eucharisztia 
„az örök hazára elıkészítı szentségek”, a 
zarándokutat befejezı szentségek.  
 A betegek kenete szentségének 
kegyelme a következı hatásokkal jár:  

• A beteg egyesül Krisztus 
szenvedésével saját és az egész 
Egyház lelki javának hasznára 

• Megerısödés, béke és bátorság, 
hogy a hívı keresztény módon 
viselje a betegség vagy az öregség 

szenvedéseit 
• A bőnök bocsánata, ha a beteg azt a 

bőnbánat szentségével nem tudta 
elnyerni 

• Az egészség helyreállítása, ha az a 
beteg lelki javát szolgálja 

• Elıkészítés az örök élet felé tartó 
átmenetre. 

 

 

 

Egyházközségi hírek: 
Július 1: 
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A mosolyod 
 

Belsı fény az arcodon és mások arcán. A mosoly a lélek derője. Mosolyban szép az arc. 
Az arc legszebb dísze a mosoly. 

A mosolyban a lélek bizalma néz a világra. Szebb a világ, ha mosolyogva nézed. 
Mosollyal az arcodon másként látod az embereket. Igazabb és jobbik énjük jelenik meg 
elıtted. 

Mosolygó arcot kinek van ereje megütni? A mosolyt senkinek nincs bátorsága összetörni. 
Mosolyra mosoly a válasz. Majdnem mindig. A mosolyban szeretet bújkál. A kezed nyújtani 
nem mindig mered, de mosollyal bárkihez közeledni mersz. Ha mosolygó ember köszön rád, 
szíved felderül és mondod, jöjj közelebb! 

Parkosítjuk a városokat, utcákat. Miért nem kiáltjuk: mosolyogjatok emberek! A város 
utcái lennének emberibbek. Virág és mosoly. Az utcán. És mindenütt. Mosolyogjatok 
egymásra, emberek! A mosoly az öröm fénye. Napfénynél melegebb. 

Mosolyogj. Mosolyod belsıdbıl fakad és elsınek téged ragyog be. Kívül, belül. Azután 
másokat. Osszad mosolyod. Nem fogy el. Olyan, mint a láng, csak nem tüzet gyújt, hanem 
újabb mosolyokat az arcokon és a szívekben örömet. 

 

Kimondhatatlanságod 
 

Senki nem pótolhatatlan. Igaz. Bárki pótolható munkájában. Még családban is megoldható 
minden. Senki olyat nem tesz, amit más tenni nem tudna. Hogy olyan verset senki nem ír már, 
mint Ady? Hogy Csontváry vásznait senki tovább nem festi? Igaz. Ám jöttek utánuk, akik a 
mát jobban kifejezik. Ady, Csontváry s a többiek, meg a hétköznapi emberek, nem 
pótolhatatlanok abban, amit tettek. 

Mégis, ha valaki meghal, vagy életünkbıl elmegy, olyan érzésünk támad, többé ilyennel, 
mint ı volt, nem találkozunk. Igen, mert nem pótolhatatlan az ember, de mégis a 
mindenségben Egyetlenegy, ami ıt azzá teszi, tette, aki s ami. És ez a személyiségének 
kimondhatatlan lényege. 

Aki és ami vagy, Kimondhatatlan. Érzed? Tudod? 
Örülsz neki?! 
Ne félj tehát elmondani, amit tudsz, ne félj megtenni, amit tenni akarsz, a 

„pótolhatatlanság” benned van, annyira benned, annyira az éned, hogy az kimondhatatlan. 
Közölhetetlen. Kimondhatatlanságod ad súlyt szavaidnak, sajátosságot tetteidnek, egyetlen, 
senkire nem hasonlító vonást arcodnak, stílust és zenét beszédednek. Ne félj, ha másolnak, ha 
lopni próbálják titkaidat. Utánozhatatlanul pótolhatatlan benned a kimondhatatlan. 

Kimondhatatlanságod örömeid legmélyebb kútja. Meríts belıle naponta. 
 

 

(Részletek Mácz István Örülj velem! címő könyvébıl) 
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CSODATÉVİ  
A röszkei egyházközség havonta megjelenı lapja 

Szerkesztette: Ábrahám Judit, Horváth-Varga Lóránt, Kiss Gábor 
Lektorálta: Kartal József plébános 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A helyes megfejtéseket (a képet és a kérdésekre adott válaszokat) szeretettel várjuk a 
sekrestyébe. 

 
 
 

 

Viccek: 

☺ 
A templomi ének közben egy öregasszony megigézve hallgatja a kántort, majd 

egyszerre elsírja magát.  
A szomszédja megkérdi tıle, ugyan miért sír ilyen nagyon, mire a következı hüppögı 

választ kapja: 
• Már hogyne sírnék, mikor pont ilyen bıgéssel fulladt bele a tóba tegnap az 

ökröm. 

☺ 
Megkérdi a plébános a palóc legényt: 

• No fiam, hogy sikerült a búcsú? 
• Köszönöm, atyám, igen jót verekedtünk… 

☺ 
• Sorold fel, fiam, a négy evangélistát! 
• Hát…Négy evangélista volt; a következı három: Péter és Pál 

☺ 

Rejtvény 


