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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

Mit jelent kereszténynek lenni?-3.
…Annak idején, pl. az első

századokban a keresztények kifejezték az
összetartozásukat egymással és Krisztussal
is. Hiszen Krisztusban tartozunk össze, ez
tényleg így van, nem csak üres szólam.
Éppen ezért, amikor csak tehették, részt
vettek a szentmisén (ezt eleinte
kenyértörésnek nevezték). Magukba
fogadták a kegyelmet, szentáldozáshoz
járultak, és erőt merítettek, hogy ki
tudjanak tartani a hétköznapok gondjai
között, tudják végezni a szeretet-
szolgálatot, és állhatatosak legyenek az
üldözésekben. De mennyire mások voltak
az akkoriak, mint manapság! Volt tartásuk,
és az igazságért kiálltak, nem
hunyászkodtak meg gyáván. Az üldözések
alatt, mindenki, aki elment titokban a
szentmisére, tudta, HOGY AZ ÉLETÉT
KOCKÁZTATJA!!! Mert akiket
rajtakapott a hatóság, azt minimum
börtönbe csukták, de meg is kínozták, és
aki kitartott, KI IS VÉGEZTÉK. Ennek
ellenére a keresztények mégis ott voltak a
föld alatti temetőkben (=katakomba)
minden vasárnap a szentmisén, mert jól
tudták, mennyire fontos, és a kereszténység
számukra tényleg az életük volt, nem csak
valami üres, kényelmes hobbi. És azzal is
tökéletesen tisztában voltak, hogy akit
megölnek azért, mert keresztény, azonnal

üdvözül (=a Mennyországba jut).
Márpedig EZ ÉLETÜNK CÉLJA!!! És
aki ezt a célt eléri, mindent elnyer. Tehát
vértanúhalált halni teljes győzelem!

De ha körülnézünk, mit látunk
manapság? A templomok konganak az
ürességtől. Pedig most nincs üldözés,
nyitva vannak a templomok kapui, szólnak
a harangok, az emberek mégsem jönnek.
Szerintem azért, mert nem tudják, hogy ott
kellene lenni minden vasárnap, hiszen az
az Úr napja, vagy keresnek valami olcsó
kifogást. Meg aztán – sajnos – a kényelem
is nagy úr. Olvastam valahol egy katona-
lelkész pap írását, aki azt írta, hogy a
világháború alatt, kint a fronton, a hideg
télben neki nem kellett külön kihirdetnie,
hogy mikor lesz szentmise, mert minden
katona ott volt. Senkit nem kellett külön
hívni, jöttek maguktól, mert ott, a
borzasztó körülmények között átérezték,
mennyire kell nekik Isten kegyelme és
ereje. Manapság azonban a látszólagos
jólétben sok ember sajnos egyáltalán nem
ad hálát Istennek azért, hogy biztonságban
van. Sokaknak csak akkor kell az Isten ha
bajban vannak; na, akkor aztán tudnak
imádkozni, meg persze követelőzni! De
hogy ők tennének valami keresztényit, az
sokszor még gondolatba se jön – sajnos.
Folyt köv. – Kallós Péter

Vasárnapi szentmisék!
Alsószentiván Szombat 18.00
Vajta Vasárnap 8.30.
Cece Vasárnap 10.00
Sáregres Vasárnap 12.00.
MINDEN VASÁRNAP hivatalosak
vagyunk az Úr Jézushoz szentmisére,

nyáron is; és MUNKASZÜNETET is
tartunk. Erre szükségünk van!
A nyári időszakban a felnőtt katekézisek
időpontjai a vasárnapi szentmiséken
lesznek kihirdetve; most nem tudom még
pontosan, hogy esetlegesen mikor marad el
valamelyik. A vasárnapi szentmisék rendje
csak a július 12.-13. hétvégén változik, ez
pedig a templomok ajtajára ki van írva.
Gyerek sarok
Benedek Elefánt Rómában – 4.



A Szentatya felvette szemüvegét, és egy nagy
könyvből olaszul olvasott fel. Majd a gyerekek
közül mindig egy-egy odament a mikrofonhoz, és
kérdéseket tett fel különböző nyelveken a
Szentatyának. XVI. Benedek kiválóan tud sok
nyelvet, ezért minden gyereknek anyanyelvén
válaszolt. A zenekar pedig nagyon szép dallamokat
játszott. Hát egyszer csak, képzeljétek, mit látok,
körmenet indul a Bazilikából. Egy tisztelendő atya
hozta a Szentségmutatót, benne a nagy hófehér
Szentostya, vagyis az Úr Jézus Szent Teste.
Körülötte mind gyerekek mentek. Égő gyertyákkal
kezükben a kisfiúk, a kislányok pedig vázában
virágot hoztak. Közben pedig énekeltek. Hát az
olyan gyönyörű volt, mintha angyalok énekeltek
volna. Az üres oltárra aztán a tisztelendő bácsi
elhelyezte a Szentségmutatót, a gyerekek pedig a
gyertyákat, és a virágokat. A Szentatya letérdelt, és
megint feltette a szemüvegét. (Ekkor határoztam el,
ha hazajövök, én is veszek magamnak szemüveget.)
Egy könyvből sok szép imát olvasott, melyet a
gyerekek is mondtak vele olasz nyelven. Aztán egy
teljesen fekete bőrű kislány, aki hófehérbe volt
öltözve furulyázott, egy kisfiú pedig hegedült. A
gyerekek kórusa pedig énekelt. Több kisfiú, és
kislány verset is mondott, különböző nyelveken. A
Szentségimádás végén, pedig újból közös ima, és
ének. A Szentatya akkor felállt, és Szentségi áldást
adott, mely alatt megszólaltak a harangok, és a
csengők is. Végül a tisztelendő bácsi visszavitte az
Oltáriszentséget a Bazilikába, kisfiúk és kislányok
kíséretében. Amerre mentek, szólt a csengő, és
mindenki térdre borult. Akkor látom ám, hogy a
felnőttek asztalokat hoznak a térre, és fehér
abrosszal terítik meg. -Most lesz az uzsonna, súgta
Albertó.- Hát képzeljétek mazsolás kuglófot
kaptunk, kakaóval. A felnőttek nagy kancsókban
hozták ki a kakaót, és kosarakban a kuglófot. A
gyerekek mind az asztalhoz telepedtek, és jóízűen
fogyasztották a finom uzsonnát. Bizony én sem
kérettem magam, és nekiláttam, mert eléggé
megéheztem. Olyan finom volt, hogy ilyen jót talán
még sohasem ettem. A Szentatya pedig hófehér
reverendában, ott járt az asztalok között, és
beszélgetett a gyerekekkel. Ő is evett a kuglófból,

és ivott a kakaóból. De most olyat mondok el
nektek, ami páratlan az életemben. A mi
asztalunkhoz is odajött a Szentatya. Albertó
elmondta, hogy én Magyarországról jöttem, és
Benedek Elefántnak hívnak. Akkor a Szentatya
megsimogatta az ormányomat, és magyarul
mondta: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Annyira
meghatódtam, hogy el sem tudom mondani. Hálám,
és szeretetem jeléül megcsókoltam az ujján a
halászgyűrűt, a pápai hatalom jelképét, de szólni
nem tudtam. Annyira dobogott a szívem az
örömtől, hogy szinte a falat is torkomon akadt.
Csak akkor eszméltem fel, mikor már a Szentatya a
szomszédos asztalnál ülő gyerekekkel beszélgetett.
Még most is, hogy leírom, szinte kiugrik
elefántszívem az örömtől és a boldogságtól. Nagy-
nagy örömmel, és hálával köszöntem meg
Albertóéknak, hogy meghívtak, és részt vehettem
ezen a csodálatos ünnepségen, és találkozhattam a
Szentatyával. Így most nektek is elmondhattam ezt
a gyönyörű napot, és arra kérlek titeket, hogy
menjetek el Ti is a templomba, és látogassátok meg
sokszor az Úr Jézust az Oltáriszentségben. Az Úr
Jézus nagyon szereti a gyerekeket, és mindig örül,
ha rövid időre is, esetleg iskolába menet-jövet
meglátogatjátok. Elmondjátok neki, hogy mi volt az
iskolában, mit szeretnétek, kéritek, hogy segítsen és
vigyázzon rátok életetek minden napján.

A SZENTMISE ÉS SZENT IZIDOR SZÁNTÓFÖLDJE

Szent Izidor Madridban született 1070-ben és ott is halt meg 1130-ban. Földműves ember volt, urasági
cseléd. Arca verejtékével kereste kenyerét, nehéz körülmények között. Egyszer ott állt a szorgalmas
Izidor munkatársaitól bevádolva földesura előtt, aki igen gazdag ember volt. „Azt beszélik, mondta a
földesúr, hogy te mindig a templomban ténferegsz, ahelyett, hogy már hajnalban munkába állnál. Nem
imádkozni szerződtettelek, hanem azért, hogy dolgozzál!” dohogott tovább. „Igaz, hogy naponta
Szentmisét hallgatok” ismerte be szerényen Izidor. „Ön azonban ne feledje, hogy én nemcsak Önnek,
hanem Istennek is szolgálok. Szüleim imádkozni, és dolgozni tanítottak. Aratáskor, és betakarításkor
majd megláthatja, hogy kötelességemet hűségesen teljesítettem, ha nem lesz velem megelégedve,
levonhatja a béremből.” A földesúr belement, de elhatározta, hogy titokban figyelemmel fogja kísérni
Izidor munkáját. Látta, hogy Izidor csak a korai Szentmise után ment ki a mezőre. Ugyanakkor
elálmélkodott azon, hogy mielőtt Izidor kiért volna a földre, egy fehér ökörfogat vontatta serényen az
ekét, és hasította a barázdát. Az eke mögött angyal haladt. Ezután a gazda kíváncsian kérdezte Izidort,
miféle segítség volt ez, míg Ő a misén volt? „Én senkit sem láttam, válaszolta, én senki segítségét nem
kértem, csak a jó Istenét. Bizonyára az ég és föld Ura e jelenés által Önt arról akarta meggyőzni, hogy
megáldja azok fáradozását, akik a munka kedvéért nem mondanak le a Szentmiséről. A földesúr
megtekintette a jól megművelt földeket, melyek sokkal több termést ígértek, mint a többi földek, és
Izidorra bízta egész vagyona felügyeletét. Belátta, hogy az Isten szolgálatában eltöltött idő sohasem
vész kárba!!!


