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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

Magyar katolikus Rádió: AM 1341 kHz – érdemes hallgatni, jól fogható!

Kedves Olvasók! Segítséget szeretnék kérni, ami nem kerül SEMMIBE! Csak annyit, hogy mindenki a
személyi jövedelem adója első, felajánlható 1%-át ajánlja fej a Magyar Katolikus Egyháznak a 0011-es
technikai számon, a második 1%-t pedig ajánlja fel a Cecei Római Katolikus Templom Alapítványa
1993. javára, ennek adószáma: 18481037-1-07! Kérem, szóljanak a rokonoknak, ismerősöknek, akiknek
csak lehet, hogy az adóbevallás megfelelő rovatába ezeket a számokat írják be! Ez nem kerül semmibe, mert
ezt az államéból adjuk! Ha 0 forint az adó, akkor is írják be. Most így ingyen lehet nagy jót tenni, néhány
tollvonással! Kérem, ne hagyják veszni! Előre is nagyon köszönjük, hiszen az egyházközségeknek
SEMMILYEN más jövedelme nincs, CSAK a hívek adományai!

A felnőtt-katekézisek Cecén és Vajtán folytatódnak, a pontos időpontok a vasárnapi szentmiséken hirdetve
lesznek!

A bérmálás – 1.
Hát igen! Én is tudom, hogy most

tűzfészekbe nyúlok, de meg kell tennem! Azért,
mert borzalom, hogy évtizedek óta milyen
katasztrofális félreértések, illetve tévedések
vannak a bérmálással kapcsolatban. Legfőképpen
az, hogy sokan a bérmálásban azért akarnak
részesülni, hogy egyszer s mindenkorra letudják a
kereszténységet. Márpedig a kereszténységet
NEM LEHET LETUDNI!!! Olyan nincs, hogy
most már vége! A kereszténység nem birtoktárgy,
hanem életünk alapja, amiben mindig fejlődni,
haladni  kell,  és  SOHA  nem  lehet  megállni.  De
nem akarok még annyira előre szaladni; inkább
nézzük meg, mit olvasunk a Szentírásban a
bérmálásról, hiszen az a kiindulás. Az Apostolok
Cselekedetei-ben megtaláljuk a 2. fejezetben,
hogy a Szentlélek hogyan tette bátorrá,
tanúságtevővé az apostolokat, akik addig félve
elbújtak, de a bérmálásban megerősödve bátran
előállnak, beszélnek Krisztusról, és ekkor sokan
keresztényekké lesznek. Tehát innen máris
láthatjuk, hogy a bérmálás által Isten minden
keresztényt olyanná akar tenni, hogy az életben –

bárhová kerüljön is, bármi is legyen a
foglalkozása – tanúságtevővé, apostollá váljon,
élete példájával és szavával mindig megvallja
Krisztust az emberek előtt. Tehát Isten az embert
különösen is segíteni akarja, hogy életben
megállja a helyét, és mindig jó keresztény legyen.
Pünkösd után az apostolok megbérmálták a
megkeresztelteket, és ők – a Szentlelket
megkapva – állhatatosan összetartottak. Hogy
milyen volt az első keresztények élete, szintén el
lehet olvasni az Apostolok Cselekedeteiben.
Bizony, milyen más lenne az élet manapság is, ha
sok ember számára a kereszténység élet lenne, és
nem csak papírforma. Ezért szeretném sokak
lelkiismeretét felrázni, akik valaha bérmálkoztak,
de nem tanították meg nekik, vagy nem értették
meg, hogy mit jelent Krisztushoz tartozni. Hiszen
látom a bérmáltak anyakönyvében, hogy kik
voltak, csak azt nem tudom, hogy ezek közül
sokan hol gyónnak rendszeresen, illetve hová
járnak vasárnaponta szentmisére? Sajnos biztos
vagyok benne, hogy: sehová! Ez pedig az
ellenkezője annak, mint amire a bérmálás szól.
Folyt köv.- Kallós Péter

Hogy tudjuk, mikor és hol találjuk meg azt, ami MINDEN vasárnap a LEGFONTOSABB, és aminél
fontosabb nincs, hiszen Isten hív és vár bennünket ide:
Vasárnapi szentmisék
Alsószentiván Szombat 16.00.
Vajta Vasárnap 8.30.
Cece Vasárnap 10.00.
Sáregres Vsaárnap 12.00.



Történet
Egy kamasz fiú nővérével, és édesanyjával vasárnap a templomba készült. „Csak nem te is a

templomba akarsz menni?” –kérdezte gúnyosan az édesapa a fiútól. „De igen - hangzott a válasz, -
hisz hittanórán tanultam, hogy Isten harmadik parancsolata: Az Úr napját megszenteljed!”
„Ostobaság az egész! - vágta oda az apa. - A templom csak anyádnak, meg a nővérednek való. Te
velem jössz a kocsmába!” „Ha ez ostobaság, - ellenkezett a fiú,- akkor a negyedik parancsolat is az,
vagyis, hogy apádat és anyádat tiszteljed! Akkor azt sem kell megtartani!” Gyermeke szava szíven
ütötte az apát. A következő vasárnap már ő is elment a templomba. Ne feledjük, hogy a harmadik
parancsolat után mindjárt jön a negyedik. Hogyan kívánhatjuk meg gyermekeinktől a tiszteletet, ha
a jó Istent annyira sem tiszteljük, hogy a vasárnapot Szentmisével megszenteljük?!

Gyerek-sarok
Bendek Elefánt Lancianoban
Kedves Gyerekek! Nem sokkal Fatimából való
hazaérkezésem után egyik délután a rózsafüzért
imádkoztam éppen, amikor csengettek. Hát
képzeljétek, barátom Kék Elefánt állt az
ajtóban, mancsában egy letakart tányérral.
Örömmel köszöntöttük egymást. Kék Elefánt
nagyon hasonlít rám, csak kék színű, de ő is
ilyen puha párnaelefánt. -Szia, Benedek –
mondta. Palacsintát sütöttem, és hoztam neked
is, mert tudom, hogy szereted. Diókrémmel
töltöttem, és csokoládé öntet is van rajta. Kék
Elefánt nagyon szeret szakácskodni, mindig
valami finomat süt, főz. -Nagyon köszönöm,
mondtam, igazán nagyon kedves vagy, hogy
gondolsz rám, de fáradjál be a szobába. Éppen a
rózsafüzért imádkozom.  -Ó, nem akartalak
zavarni, de akkor már, ha itt vagyok, fejezzük
be együtt a rózsafüzért. Így folytattuk az imát
azzal a titokkal, hogy aki „Téged Szent Szűz a
mennyben megkoronázott”. Ez a tized különben
Dini dinoszaurusz legkedvesebb imádsága is.
Ima után mindjárt nekiláttam a palacsintának, és
barátom örömmel nézte, milyen jó étvággyal
fogyasztom el, a finom csemegét. -Talán megint
készülsz valahová, kérdezte, mikor látta, hogy a
bőrönd elő van készítve. -Tudod, feleltem,
Lanciano-ba készülök. -Hát az meg merre van,
és mi történt ott, talán Szűzanya-kegyhely?
Csodálkozott Kék Elefánt, és nagyot trombitált.
-Olaszországban, válaszoltam, és elmeséltem
barátomnak a történetet. Lancianoban
Oltáriszentségi csoda történt a VII. században.
Akkor szerzetesek éltek ott, és kolostortemplom
állt a városban. Az egyik szerzetes igen
kételkedő volt. Kételye támadt, hogy
átváltozáskor valóban a hófehér ostya, Jézus
Szent Testévé, a bor pedig Jézus Szent Vérévé
változik? Azon a napon is kétségek között
misézett, és képzeld el, az Úr Jézus hatalmas

csodát tett. Úrfelmutatáskor az ostya, vérző
húsdarabbá, a bor pedig piros vérré változott. A
megrémült szerzetes először el akarta titkolni, a
csodát, de aztán elmondta a híveknek, és kis idő
múlva az egész környék tudomására jutott. A
csodás Testet egy művészi ezüst
Szentségtartóban őrzik. Külön az átváltozott
Testet, és külön a beszáradt Vért, mely öt
megalvadt vérdarabkából áll. Ezt a csodálatos
Szentségtartót két térdeplő angyal tartja.
Többször is hivatalos orvosi vizsgálatnak
vetették alá a csodálatos Testet, és Vért, és a
következőket állapították meg: a hús, és a vér,
élő személyé, ugyanazon vércsoporthoz
tartozik, a hús pedig a szív szövetéből való. Ez
a csoda azonban folyamatos, mert a mai napig
épségben, romlatlanul megmaradtak a
századokon át. –Nahát, Benedek, honnan tudod
ezt? –kérdezte barátom, mert én még sohasem
hallottam. Egy könyvben olvastam,
válaszoltam, és arra gondoltam, hogy
elzarándokolok erre a csodálatos helyre, hogy
személyesen is láthassam ezt a nagy csodát! -
Veled mehetek, kérdezte Kék Elefánt?
-Hát persze, örülök, ha velem tartasz.
Holnapután reggel autóbusszal indulunk, addig
még be is tudsz csomagolni. Folyt. köv.


