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Beköszöntő

Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót! Bizonyára elcsodálkozik, vajon miféle lapot tart a
kezében?! Szerintem szükség van olyan helyi tájékoztatásra, amit a keresztény ember kézbe vehet,
elolvashat, és informálódik olyan kérdésekről, amik fontosak, de amikben maga is személyesen
érintett. Ezért szeretnék létrehívni egy újságot, ami itt, Cecén, a híveknek szól. Mindenki tudja, hogy
a sajtónak milyen hatalom van a kezében; jót is, rosszat is tehet vele, formálja az emberek
gondolkodásmódját. Ezért kell ezt jó értelemben kihasználni, hogy a kedves olvasó hiteles helyről
hiteles és kielégítő információt kapjon. Előre is köszönöm megtisztelő bizalmát, és kérem, hogy
ötleteivel támogassa az újság megfelelő szinten tartását! Tisztelettel köszönti Önt a cecei plébános!

Egyúttal engedje meg, kérem, hogy bemutatkozzam: Kallós Péter vagyok, 4 éve pap, eddig
Dunaújvárosban voltam káplán, idén augusztustól bízta rám a Megyéspüspök Úr Cece, Vajta,
Alsószentiván és Sáregres lelkipásztori ellátását. Örömmel jöttem ide, és szeretnék minden feladatnak
megfelelni. Megértem a jó cecei híveket: nem örülnek annak, hogy már megint váltás történt, hiszen
az elmúlt 5 évben én már a 4. plébános vagyok; de Püspök atyát is meg kell érteni, Ő felelős az egész
egyházmegyéért. Bízunk benne, hogy talán most egy darabig nem kell módosítani a személyeket,
kialakultak a lelkipásztori körzetek. De hát akkor is: NEM A PAP SZEMÉLYE SZÁMÍT, HANEM
A JÓ ISTEN!!! Mivel soha nem a pap kedvéért megyünk a templomba, hanem Isten kedvéért és
lelkünk érdekében, olyan nagy jelentősége nincs, hogy éppen ki a plébános. Az a fontos, hogy jó
keresztények legyünk! És ezt minden kedves olvasónak tiszta szívből kívánom!!!

Kallós Péter

Botrány vagy igazság?

Az újságok előszeretettel írnak botrányokról,
pletykákról, mert az emberek (sajnos!) erre
fogékonyak, és szívesen csámcsognak
efféléken. Előszeretettel pécéznek ki
maguknak egyházi személyeket, régi, papokkal
kapcsolatos ügyeket, és jól kiszínezve
tárgyalják. Éppen ezért fontos, hogy mi,
katolikusok tisztában legyünk azzal, mi a
tényleges igazság. Ezért gondoltam, hogy
ebben az újságban lesz „botrány-rovat”, ahol a
kényes kérdésekről írok. (Pl. inkvizíció,
tudomány-ellenesség, pedofília, kilépett papok,
Galilei-ügy, békepapság / papi ügynökök,
stb…) Előszeretettel nagyítják fel az emberek
az ilyen kérdéseket, dagad a pletyka, és később
szinte már lehetetlen jóvátenni, annyira
elterjed. „A barátom haverja rokonának az
ismerőse attól hallotta, aki látja, hogy
mondják”- tehát igaz. Vagy mégsem? Vagy

csak felröppen egy kitaláció, és már kész
tényként tálalják? Sokszor igen. Jó ezért az ilyet
helyretenni – és kell is. – K.P.

Púp a hátra, vagy szükség?

Igen, szükség. Méghozzá az, hogy legyenek
egyes fajta szabályok. Ezek nélkül lehetetlenné
válna a békés együttélés, de az élet is. Isten azért
adott parancsokat, hogy megóvjon minket a saját
butaságunktól. Az Egyháznak pedig minden
törvénye arra van, hogy szabályozza a közös
életvitelt, és megmutassa: minek mi az értelme.
Pl. Kérdeztek már tőlem olyat: „Lehet-e
keresztszülő az, aki nincs megkeresztelve?” Az
kb. olyan, minta vak ember szeretne buszsofőr
lenni. Lehet, hogy nagyon rendes, becsületes,
jólelkű és tisztességes, de valamilyen lényeges
adottsága mégis hiányzik, és emiatt alkalmatlan.
Ez a helyzet a keresztszülői tisztséggel is: NEM
azt jelenti csupán, hogy szépen mosolyogva kell a



gyereket a szertartás alatt tartania, hanem egy
életre szóló felelősséget vállal keresztgyereke
lelki növekedéséért. Ezért csak olyan lehet, aki
bebizonyította, hogy erre a feladatra alkalmas.
De sok hasonló kérdés van még. Ez a rovat arra
fog szolgálni, hogy maguk a keresztények is
átlássák: minek mi az értelme, ki köthet
házasságot, mikor érvénytelen egy házasság, ki

áldozhat, stb… Egy- egy alkalommal nem lehet
egy ilyen témát kimeríteni, ezért ez a rovat is
folytatásos lesz. -

K.P.
Szentmisék rendje
Péntek este 6 óra
Szombat este 6 óra
Vasárnap délelőtt 10 óra

Véletlen vagy csoda?

Szerfölött számos eset történt, amire a keresztény ember azt mondja: ez nem lehet véletlen. Isten
olykor már itt a földi viszonyok közepette is különlegesen is megmutatja, hogy gondoskodik rólunk,
vagy éppen kimutatja, hogy Belőle nem lehet büntetlenül gúnyt űzni. Lehet, hogy velünk soha
életünkben nem fog csoda történni, de ezek akkor is megerősítenek hitünkben. És egyúttal érdekesek
is. Ezért egy-egy ilyet is lehet ebben az újságban olvasni.

GYEREK-SAROK
Kedves gyerekek! Ugye szeretitek a meséket? Igen? Akkor jó! Egy rendkívül érdekes mese-sorozatot
olvashattok majd egy kis elefántról, aki be akarja járni az egész világot, hogy a zarándokhelyeket
felkeresse, és ott imádkozzon. De közben persze érdekes kalandokba keveredik, és barátokra is szert
tesz. Remélem, élvezetes lesz Nektek! Ezeket a meséket még soha, senki nem hallotta, ti vagytok az
elsők, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel!

BENEDEK ELEFÁNT ZARÁNDOKÚTJAI
BEVEZETÉS

Kedves Gyerekek! Én Benedek Elefánt vagyok, a
puha, tarka párnaelefánt.
Itt láthatjátok a fényképemet, hogy el tudjatok
képzelni.
A nevemet azért kaptam, mert igen nagy tisztelője
vagyok XVI. Benedek pápának, a Szentatyának.
Képzeljétek el, hogy ott voltam Rómában is,
mikor Őt pápává választották.
Bizonyára hallottátok, hogy 2005. április 2-án
meghalt II. János Pál pápa, Akkor a TV-BEN,
rádióban mindenhol erről lehetett hallani. Utána a
bíboros atyák új pápát választottak. Erről írok az
első fejezetben. Utána pedig elmesélem nektek
zarándokútjaimat, és nyári élményeimet. A
zarándokút tulajdonképpen olyan, mint egy
kirándulás. Bizonyára sokszor voltatok már
kirándulni. Erdőben, vagy valamilyen eddig
számotokra ismeretlen városban jártatok, ahol
múzeumot, vidámparkot, kastélyt, cirkuszt,
állatkertet kerestetek fel.

Nos a zarándoklat, hasonló, csak akkor
templomot, Szűz Mária kegyképet, vagy
valamely szenttel kapcsolatos különleges
helyet keresünk fel. Részt veszünk Szentmisén,
körmeneten, Szentségimádáson. De ezeket
majd a következő fejezetekben részletesen is
elmondom Nektek.

Remélem, hogy örömmel forgatjátok ezt a kis
könyvet, melyet nagy szeretettel írtam

számotokra.
  BENEDEK ELEFÁNT

Kedves gyerekek, szentmise után a kis teremben
láthattok is engem! Gyertek el mindig!

Kérem, ha elolvasta, adja oda egy helyi ismerősének is ezt a papírt!


	BEVEZETÉS

