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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

Keresztény gondolkodás-I.
Az igazán keresztény ember keresztény módon is
gondolkodik.  Mit  jelent  ez?  Azt,  hogy  nem  csak  az
emberi szempontokat nézi, hanem alapvetően
figyelembe veszi a magasabb értékeket, és
megpróbál Isten szemével nézni. Azzal is tisztában
kell lenni, hogy a keresztény nem alkudhat meg a
rosszal a kényelmesség vagy a divat kedvéért. Sajnos
minden kornak megvoltak a maga „divatos” bűnei:
vagyis voltak olyan bűnök, amiket az adott kor vagy
társadalom teljesen természetesnek tartott, sokan
elfogadták és gyakorolták, de ezek mégis bűnök
voltak. Pl. az ókorban egyes helyeken megengedett
volt a „fölösleges” csecsemők megölése, vagy éppen
egyes évszázadokban természetesnek, úri dolognak
tekintették a párbajt. De ezek bűnök. A csecsemőt
nem szabad megölni, a párbaj ugyan semmit sem old
meg. Ma is vannak bűnök, amiket a társadalom
természetesnek vesz, vagy éppen egyes csoportok el
akarnak fogadtatni, mégsem lehetnek

megengedettek, mert ellene vannak annak a szép
tervnek, amit Isten az emberrel kapcsolatban
megalkotott. Ilyen mai divatos bűnök pl.: abortusz /
eutanázia / mesterséges fogamzásgátlás / házasság
előtti, azon kívüli, vagy a nélküli szexuális kapcsolat
/ homoszexuális magatartás. Vannak dolgok, amikről
a törvényhozók dönthetnek, és dönteni is kell, de
vannak ÖRÖK igazságok. Hiába szavaznak meg
bűnt, az soha nem válik attól még megengedetté. Az
Isten örök érvényű, változatlan és változhatatlan
igazságait és törvényeit NEM lehet parlamenti
szavazással megdönteni, vagy a „modern haladás”
szellemében elavultnak nyilvánítani. (Az Isten
ellenében haladni kívánók már sokszor elbuktak, és
el is fognak bukni.) Meg egyébként is: a bűn
MINDIG visszaüt, megbosszulja magát az
elkövetőn. De ezeket a témákat szeretném majd a
jövőben részletesebben is kifejteni. Folyt köv. K.P.

Kedves Szülők és Nagyszülők! Elkezdődik az új iskolaév. Tisztelettel és szeretettel kérem, hogy
gyermekeiket és unokáikat írassák be hittanra, hiszen a keresztény ismeretben és életben növekedni kell! Ezt a
kereszteléskor Magának az Istennek ígérték meg, és Ő is fogja számonkérni. A jó szülő pedig tudja, hogy a benső
világunkat is nevelni kell. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki már megtette a beíratást, a többieket pedig
szeretettel várom!

AZ ALCOY-I KIS JÉZUS (Spanyolország 1568)
Egy Juan Prats nevű francia kelmefestő egy Alcoy nevű spanyol faluban telepedett le. 1568. január 29-én este a
plébániatemplomból ellopott egy ezüst kazettát több Szentostyával, valamint egy kelyhet szintén Szentostyákkal.
Más értékes tárgyakat is ellopott. Másnap, mikor a papok felfedezték a rablást, mindjárt értesítették a híveket,
kérve segítségüket a Legméltóságosabb Oltáriszentség megtalálásához. Kérték továbbá, hogy imádkozzanak, és
böjtöljenek, a Szentségrablás engesztelésére. A hívek mindannyian azonnal az Oltáriszentség keresésére indultak.
Benéztek minden bokorba, bozótba, megvizsgálták a szénaboglyákat, sőt a szemétdombokat is, de eredmény
nélkül. Az emberek éjjel-nappal folytatták a kutatást, minden munkát abbahagytak. (Akkoriban még volt tisztelet,
és szeretet az emberekben a Legméltóságosabb Oltáriszentség iránt. Ma biztosan senki nem keresné! Sajnos! Az
embereknek minden más fontosabb Istennél, tisztelet a kivételnek! - szerk. megjegyzése) A környékbeli tanyákat,
dombokat, halmokat, réteket is felkutatták, és mindenütt szüntelenül imádkoztak. Egy özvegyasszony, akit Maria
Mirallesznek hívták, és ott lakott Juan Pratsnek festőműhelye, és istállója felett volt egy Kis Jézus szobra. Az
özvegyasszony kérően borult a Kis Jézus szobor elé, és sírva rimánkodott, mutassa meg, hol lehet az elrabolt
Oltáriszentség? Akkor hirtelen a Kis Jézus szobor keze, amely eddig az égnek emelkedett, leereszkedett, és a
padló felé mutatott. A házbeliek igen elcsodálkoztak, mert a szobor faanyagán semmiféle repedés nem
mutatkozott. Így aztán újra gondosan átvizsgálták a padló alatt lévő istállót, és, és megsárgult kukorica között
megtalálták a kelyhet, és a kazettát a Szentostyákkal. Örömujjongással ünnepelték a megtalált Szentostyákat, de a



Kis Jézus szobráról sem feledkeztek meg. Az istállót, amelyben a Legszentebb Oltáriszentséget megtalálták
kápolnává alakították. Minden évben pedig január 29-és 31 között ünnepség keretében emlékeznek a Kis Jézusra,
és körmenetet rendeznek, mely az Úr napihoz hasonló. Az 1568 évi csodás naptól a szobor meghajolva, abban a
helyzetben maradt, ahogy a rejtekhely felé mutatott. Így aztán Alcoya világ egyetlen helysége, ahol nemcsak
nyáron, de télen is ünneplik az Úr napját.

Benedek Elefánt Fatimában – II.
…Az angyal még kétszer jelent meg nekik,
imádságot tanított, és kérte a gyerekeket, hogy sokat
imádkozzanak. Engeszteljék az Úr Jézus, és Szűz
Mária Szeplőtelen Szívét, az Őket ért sértések, és
megbántások jóvátételére. Az angyal egy
alkalommal kelyhet tartott a kezében, mely fölött
Szentostya lebegett. Így imádkozott: „Legteljesebb
Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek. Mélységesen
imádlak, és felajánlom a mi Urunk Jézus Krisztus
Legszentebb Testét, Vérét, Lelkét, és Istenségét,
amely a világ minden oltárszekrényében jelen van,
engesztelésül a bűnökért, amelyekkel Téged
megbántanak. A Szent Szív végtelen érdemeiért, és a
Boldogságos Szűz Szeplőtelen Szívének
közbenjárására térítsd meg a szegény bűnösöket!”
Az angyal pedig megáldoztatta a gyermekeket, és
kérte továbbra is imádságaikat. Ez azonban csak
előkészület volt, mert a legnagyobb esemény 1917.
május 13-án történt. Aznap a gyerekek, mint máskor,
kihajtották a nyájat, Szent Irén völgyébe. A nap
ugyanúgy telt, mint máskor, míg délben hirtelen
villámlást láttak. Azt hitték, vihar közeledik.
Gyorsan terelték a nyájat hazafelé, mikor az egyik
törpetölgy felett csodálatosan szép Úrnőt pillantottak
meg. Csupa fény volt. A napnál fényesebb, és
földöntúli ragyogás vette körül egész alakját.

Hófehér köpenyének szegélye aranyként csillogott,
és összekulcsolt kezében rózsafüzért tartott.
Természetfeletti, isteni erő árasztotta el egész lényét,
szépsége pedig felülmúlt minden emberi elképzelést.
Luciában felmerült a gondolat, Úristen, hiszen csak a
Boldogasszony lehet ilyen gyönyörű, és maga sem
tudta, hogy merte megszólítani. - Honnan jön
Asszonyom? Az égből felelt, és hangja oly édesen
csengett, mintha gyöngyvirágok csilingeltek volna.
Kérte a gyerekeket, hogy minden hónap 13-án a déli
órában jöjjenek ide, és majd október 13-án meg fogja
mondani ki, és mit kíván tőlük…-Folyt köv.

         Rejtvény  N É V:

            A Szentírás másik neve

                Magyar szent rózsákkal kötényében

            Isten teremtménye, őrző is van

                    A harmadik Isteni Személy

            Cecén és környékén termő híres gyümölcs

                Ennek a közeli falunak templomában van Rosa-Mystica szobor

                      Első magyar szent királyunk

              Cece erről is híres

                  Jézus Édesanyja

          Jézus fő apostola, ő volt az első pápa

            Péter apostol testvére, vértanúhalált halt

Kedves Gyerekek! Ez a rejtvény Nektek szól! A vasárnapi szentmisék után lehet leadni a sekrestyében; a
beküldők között 3 párnaelefántot sorsolunk ki (mint amilyen a Benedek). Hogy mikor lesz a sorsolás, azt a
szentmisén hirdetem, hiszen úgyis MINDEN vasárnap hivatalosak vagyunk az Úr asztalához, és ezért ott is kell
lenni MINDEN VASÁRNAP a szentmisén! Leadási határidő: Október 5. A többit majd szentmisén hirdetem.


