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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!
Magyar katolikus Rádió: AM 1341 kHz – érdemes hallgatni, jól fogható!

Betegek szentsége-II.
…Aki igazán keresztényként él, annak tiszta a lelke,
és minden pillanatban készen áll a nagy találkozásra
Istennel. És készen is kell lenni. Egyfelől senki sem
tudja, melyik pillanatban hal meg; nincs garancia
arra, hogy lesz-e halálos ágy, másfelől aki tényleg
szereti az Istent, az a megszentelő kegyelem
állapotában van. De a vasárnapi szentmiséken, aztán
a szentgyónások számán látszik, hogy az egész
országban  a  nagy  többségnek  sajnos  nem  kell  az
Isten. Vannak, aki helyes nevelést kaptak, de sajnos
a kommunizmus évtizedei kiölték belőlük a helyes
gondolkodásmódot, és nem találnak vissza, pedig
már öregek, betegek, közeleg a nagy találkozás. De
egyébként is, a beteg ember kiszolgáltatott és
szenved is, és a betegek szentsége erőt és vigaszt
akar nyújtani ebben a helyzetben. És a pap
természetesen szívesen elmegy meglátogatni a
beteget, de ehhez tudnia kell, hogy erre van igény.
(Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát!)
Úgyhogy bátran és bizalommal hívjanak engem is,
vagy ha én nem vagyok elérhető, más katolikus
papot a környékről. Szentségben addig részesülhet
valaki, amíg él; ha meghalt, már nem. Ha kétséges,
hogy él-e még az illető, feltételesen feladható a

szentkenet. Ha esetleg már eszméletlen a beteg,
szintén megkaphatja a szentkenetet, mert ha valaha
megvolt a szándéka, hogy ilyen helyzetben fel
akarja venni, akkor érvényes. De rögtön
hozzáteszem: NEM SZABAD HALOGATNI A
PAP HÍVÁSÁT, találja még eszméleténél a beteget,
hogy rendesen gyónhasson és áldozhasson, de ha
mire odaér, és a beteg eszméletlen, még
megkaphatja a betegek szentségét.

A hozzátartozók rendkívül súlyos
KÖTELESSÉGE, hogy a beteg vagy éppen
haldokló rokonuk felkészítéséről gondoskodjanak;
A LEGESLEGFONTOSABB, HOGY ISTENNEL
KIBÉKÜLVE, SZENTSÉGEKKEL
MEGERŐSÖDVE TÁVOZZON A FÖLDI
ÉLETBŐL! ENNÉL FONTOSABB NINCS, ÉS
NEM IS LEHET!!! Semmilyen buta, ócska
hülyeségnek nem szabad engedni; van, aki azt
mondja, hogy nem akarta megijeszteni; aki ilyen,
annak még fogalma sincs az igazságról, az még
mindig babonás. Nem szereti az a hozzátartozóját,
aki buta, ócska kifogások, halogatás miatt nem
gondoskodik a LEGFONTOSABBRÓL: A
LÉLEK ÖRÖK ÜDVÖSSÉGÉRŐL!!! – Folyt
köv.- Kallós Péter

Hírek: (Fontos!) November elején
különösen is megemlékezünk elhunytjainkról;
nagyon fontos imádkozni értük, ezzel segíthetjük
azt, aki tisztul, illetve szentmise felajánlásával!
Gondoskodjunk így elhunyt szeretteinkről!

December 8. hétfőre esik, ez a nap a
Szeplőtelen Fogantatás ünnepe; meg fogjuk
ünnepelni, ahogy tavaly is, ez részletesen lesz
hirdetve.

A felnőtt bibliaórák és katekézisek
változatlanul folytatódnak, a rendjüket a szentmisék
végén hirdetem.

A gyerekeket várjuk hittanra; a szülők a
gyereküket a megkereszteltetés tényével
automatikusan be is íratták hittanra, úgyhogy
küldjék őket hittanra; ezt az ISTENNEK ígérték
meg! A papot be lehet csapni, de Istent NEM!!!

Köszönöm a gyerekeknek, akik a rejtvényt
kitöltve visszahozták! A sorsolás eredménye a
következő számban!

Vasárnapi szentmisék
Alsószentiván Szombat du. 17.00.
Vajta Vasárnap 8.30.
Cece Vasárnap 10.00
Sáregres Sáregres 12.00.
MINDEN hívőnek ott a helye MINDEN VASÁRNAP a szentmisén, még annak is, aki azt hiszi, hogy ez rá
nem vonatkozik!!!



IGAZ TÖRTÉNET ARRÓL, HOGY HOGYAN GYÓGYÍT A BETEGEK SZENTSÉGE!

2006. májusában sírva, zokogva hívott fel telefonon Ercsiben élő barátnőm Eszter, hogy 85 éves beteg
édesanyja állapota válságosra fordult, akit otthon ápoltak. Az orvos szerint csak órai vannak már hátra. Kérte,
hogy imádkozzam érte, mert most hívja hozzá a plébánost. Az ercsi plébános atya sietve jött, hogy még
idejében érjen. Meggyónt, megáldozott a beteg, és felvette a Betegek Szentségét. De nem halt meg. Ma is él.
Állapota egyre jobb lett. Ma már nem szorul ápolásra, és felügyeletre sem. Ellátja magát. Lánya, aki ápolta, és
állandóan mellette kellett lennie, újra dolgozik. Tehát nem kell félni a Betegek Szentségétől! Persze nem mindig
ilyen látványos a testi gyógyulás, de a lelki mindenképpen szükséges, mert az örök üdvösségre vezet. Ez pedig a
legfontosabb. Eszter barátnőm már többször is felvette a Betegek Szentségét, mivel sokféle betegségben
szenved. Így tudja az Isten kegyelmével türelmesen hordozni a fájdalmak keresztjét. Tehát a Betegek Szentsége,
erőt, kegyelmet, türelmet, megnyugvást hoz, lelki gyógyulást mindenképpen, de mint látjuk testi gyógyulást is
eredményezhet. Ne féljünk tehát tőle, hanem bizalommal kérjük minden betegségünkben! - Kallós Tiborné

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt Fatimában – IV.
…Egy szép sárga fürt banánt nyomott az ormányom
felé. - Tudom, hogy nagyon szereted, neked
készítettem, de van ám más is.- Nagyon köszönöm,
mondtam, de én most Fatimába készülök, és a
repülőtérre tartok. Oda pedig nem tudok krumplit,
répát, zsákban vinni. -Nem is arról van szó,- nevetett
a néni. - Hanem tudod, én már idős vagyok, és nehéz
a munka, úgy gondoltam, hogy eladom a
barackosomat, és jó célra fordítom az összeget.
Tudom, hogy mindig zarándokutakra mész, és a
gyerekeknek is beszámolsz ezekről. Azért gondoltam
adok neked pénzt, hogy tudjál utazni, és sok gyereket
vezessél a beszámolóid által a jó Istenhez, és a
Szűzanyához. Én csak azt kérem, ha Fatimába mész,
hozzál nekem egy szép Szűzanya-szobrot, és
imádkozzál értem. - Azzal a néni a kötényéből egy
borítékot vett ki, melyben 1000 Euró volt, és átadta
nekem. Hát örömömben nagyot trombitáltam, és
hálásan köszöntem meg a néni jóságát. Megígértem,
hogy amint hazaérek, mindjárt felkeresem. Így már
könnyű volt jegyet vennem a Lisszaboni járatra. De
amikor a repülőgépen megláttam a helyemet, nagyon
megijedtem. Képzeljétek, egy nagy dinoszaurusz volt
a szomszédom. Barna színű volt a bőre, hatalmas
karmai voltak, melyen rózsafüzért viselt, és
egyáltalán nem volt megnyerő a külseje. Hirtelen
nagyot trombitáltam, mire a dinó odanézett, és
kedvesen elmosolyodott, majd mély hangon
megszólalt: - Nem kell tőlem félnie, nyugodtan
foglaljon helyet. Aztán így köszöntött: - Dicsértessék
a Jézus Krisztus, és tiszteltessék Édesanyja, a
Boldogságos Szűzanya. - Ezen a szép köszöntésen
meg annyira elcsodálkoztam, hogy hirtelen azt hittem,
templomban vagyok. Bemutatkoztam útitársamnak,
és elmondtam, hogy Fatimába tartok a Szűzanyához.
Ő is elmondta, hogy Dininek hívják, és ő az egyetlen
dinoszaurusz a világon. Mikor a repülő felszállt, és a
kedves légikisasszony is megnyugodott, hogy nem
kell félnie a különös utastól, elmesélte élete történetét.

- Tudja kedves Benedek Elefánt,- kezdte Dini,- mi
dinoszauruszok igen régen éltünk a földön. Nagyon
sok finom,  zöld  lombozatú  fa,  és  kristálytiszta  forrás
volt akkor. Semmiben sem szenvedtünk hiányt. Én
már akkor is mindig Istennek, és a Boldogságos
Szűzanyának köszöntem meg, hogy van élelmem, és
boldogan élek. Naponta imádkoztam a rózsafüzért, és
tiszteltem a Boldogasszonyt. Aztán egy nap sajnos
borzasztó katasztrófa történt. Egy bolygó ütközött a
földnek, és minden elpusztult. Én akkor földalatti
barlangomba menekültem, és buzgón imádkoztam.
Mikor végre előmerészkedtem, szomorúan láttam,
hogy minden elpusztult, nincs élelem, és víz, meg kell
halnom. Nem keseredtem el, azonban. Kértem a
Szűzanyát, ha már életben maradtam, segítsen, hogy
találjak élelmet. Volt egy szép Szűzanya képen,
karján a kis Jézussal. Ezt a képet egy facsonkra
erősítettem, és sokat imádkoztam a Szűzanya
segítségéért. És képzelje, pár nap múlva a fa szép
zöld, dús lombot hozott. Mellette pedig kristálytiszta
forrás  tört  fel.  Így  csillapítottam  éhségemet,  és
szomjúságomat. Életben maradtam, és ezt csak a
Boldogságos Szűzanyának köszönhetem. Ezért
hálából, minden évben elzarándokolok Fatimába, -
fejezte be Dini a csodálatos történetet…- Folyt köv.


