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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

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

Kedves Olvasók! A nagyböjti időszakban vagyunk, ami kiemelten figyelmeztet bennünket a lelki „edzésre”. A
böjt értelme, hogy lemondunk valamiről egy magasztosabb cél érdekében. Az embernek tudnia kell önmagát
megfegyelmeznie. A nagyböjti lelkigyakorlatunk időpontjai:
Március 12. csütörtök 15.00 Sáregres 17.00 Cece
Március 13. péntek 14.00 Vajta 15.30. Cece
Március 14. szombat 14.00 Cece 15.30. Alsószentiván

A lelkigyakorlatos elmélkedéseket tartja: Bartha Zsolt atya, ozorai plébános. Természetesen lesz
szentgyónási lehetőség is a vendég atyánál, de egyébként is szinte minden szentmise előtt van lehetőség gyónni.
Az Anyaszentegyház parancsa: „Évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozzál!” Úgyhogy mindenkit
szeretettel várunk. Természetesen azokat is, akik esetleg évek, vagy évtizedek óta nem gyóntak, nem áldoztak;
el sem lehet mondani milyen érték a szentgyónás és szentáldozás! Semmi nem ér fel a megtisztult lélek
nyugalmával!!!

Minden faluban lesz betegek napja, a vasárnapi szentmisék alkalmával. A szentmiséken hirdetem a
pontos időpontokat. A betegségben és idős korban megerősít bennünket a betegek szentsége, ez lesz
közösségileg kiszolgáltatva. Részesülhet benne, aki súlyos beteg, és az is, aki egészségesnek érzi magát, de már
elmúlt 60 éves. Szükséges továbbá hozzá, hogy a felvevő legyen a kegyelem állapotában, tehát, ha súlyos bűne
van valakinek, akkor el kell végeznie előtte a szentgyónását. Kérem, szervezzük a templomba szállítást ott, ha
valaki nem tud magától menni, vagy szóljanak nekem! Előre is köszönöm!

Tisztelettel kérem továbbra is, hogy a SZJA első 1%-t ajánlják fel a Magyar Katolikus Egyház számára
a 0011-es technikai számon, a második 1%-t pedig a Cecei Római Katolikus Templom Alapítványa 1993.
javára, aminek adószáma: 18481037-1-07. Ezek felajánlása az adózónak NEM KERÜL SEMMIBE, NEM
NÖVELI AZ ADÓT!!! De velünk nagy jót tehet! Ne hagyják veszni! Nagyon szépen köszönjük!

Bérmálás - 2.
Régen, az apostolok korában az emberek vallásosak
voltak, de legalábbis a többség. Még akkor is, ha
téves vallásban hittek, kitalált és nem létező
isteneket tiszteltek (ezt mi már tudjuk, akkoriban
azonban jóhiszeműen tévedtek), volt bennünk
valamilyen tisztelet, és elfogadták, hogy van valaki
felettünk. Manapság azonban nehéz, mert sokan
vagy el sem fogadják a természetfelettit, vagy ha azt
is állítják, hogy hisznek benne, nem élnek aszerint.
Persze, kimondani mindent rendkívül kényelmes,
ezt én is tudom, csak hát éppen nem élik.
Kereszténynek, katolikusnak is sokan vallják
magukat, de sajnos, ezek nagy többsége nem

eszerint él. A megbérmált embernek ebben a
borzasztó lelki sötétségben kell világítania az
életpéldájával. Ki kell mutatni, hogy becsületesen
élni nem szégyen, hanem büszkeség, vasárnapi
szentmisékre és egyházközségi felnőtt-csoportba
járni az élet elszakíthatatlan része. A megbérmált, jó
értelemben vett öntudatos keresztény kiáll az
igazság mellett, megvédelmezi és segíti, aki
rászorul, küzd és harcol a káromkodás és trágár
beszéd ellen, ami pedig sajnos teljesen átitatta a mai
társadalmat. Egyszóval: az élete példájával
apostolkodik; mert ez a lelke mélyéről, fakad, és
tudja, hogy ez a jó. Folyt. köv. – Kallós Péter

Vasárnapi szentmisék
Alsószentiván Szombat 16.00.
Vajta Vasárnap 8.30.
Cece Vasárnap 10.00.
Sáregres Vsaárnap 12.00.



Történet

„Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az
igazság.”(1Ján 1; 8) Egyik olasz faluban történt. Egy Giovanni nevű kereskedő állandóan azt
hangoztatta a plébánosnak, hogy neki fölösleges a gyónás, mert nincs bűne. A plébános egyik
alkalommal szobrot állíttatott fel a templomban, és ez a bizonyos kereskedő magára vállalta annak a
falmélyedésben való elhelyezését. Midőn Giovanni lelépett már a létráról, be a falmélyedésbe, a
plébános gyorsan elvette a létrát, mert egy ötlete támadt. Kiment, és elkezdett harangozni. Mikor az
emberek betódultak a templomba, a plébános így szólt hozzájuk: „Kedves Híveim! Azért harangoztam
az előbb, hogy megmutassam korunk legnagyobb szentjét. Mert Szent Péter nagy szent volt, de mégis
vétkezett, Szent Pál is nagy szent volt, de ő is követett el bűnt. Jöjjetek, itt van egy még nagyobb szent,
akinek nincsen bűne. Itt van Giovanni, az élő szent!” – „Ez szent?! Hányszor becsapott engem!”-
mondta erre valaki. – „A múltkor hallottam káromkodni, úgyhogy majdnem leszakadt az ég!”- tette
hozzá egy másik… Lásd, Giovanni, nem akartál gyónni, most mások gyónták meg a bűneidet.

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt Lancianoban – 2.
…A következő nap készülődéssel telt, aztán
hajnalban indulás. Még nagyon sötét volt, mikor
barátommal találkoztam, és felszálltunk az
autóbuszra. Út közben imádkoztuk a
rózsafüzért, de mindketten elaludtunk. Mikor
felébredtünk, már magasan járt a nap, és
besütött a busz ablakán. Nagyon meleg volt,
ezért kinyitottuk az ablakot. –„Hú, de
megéheztem, trombitált Kék Elefánt!” -
„Mindjárt egy vendéglőhöz érkezünk, mondta a
sofőr bácsi, és akkor jól megebédelhetnek.”
Valóban, egy világoszöldre festett olasz
vendéglő állt az út mellett. Fogadó a Zöld
Elefánthoz, volt a kiírás, és a falra festett
sötétzöld színű elefánt fehér kuktasapkában
csalogatta befelé a vendégeket. - „Nahát,
csodálkozott barátom, miért nem a kék
elefánthoz?” –„Lehet, hogy akkor én, mint
reklám, ingyen megebédelhetnék!” Olasz
zöldséglevest rendeltünk, és pizzát. Akkora
pizzát kaptunk, mint egy malomkerék,
mindenféle finomság volt rajta. Szalámi,
szalonna, paradicsom, paprika, és rengeteg sajt.
A levesben pedig sokféle zöldség főtt,
sárgarépa, fehérrépa, gomba, zeller, lencse,
borsó, bab, és finom füstölt sonka is volt benne.
Igen jól esett az ebéd, mert éhesek voltunk,
majd folytattuk utunkat Lanciano felé. Az
éjszakát az autóbuszban töltöttük.
Mindegyikünknek volt fejpárnája, így
viszonylag kényelmesen tudtunk aludni.
Másnap aztán elértük úti célunkat. Kedves kis
olasz város fogadott bennünket. Régi
hangulatos utcákon sétáltunk végig, mikor
megtaláltuk a templomot. Éppen Szentmise
kezdődött, persze olasz nyelven. A Szentmise
után a tisztelendő atya elmondta a csodálatosan

átváltozott szentostya történetét, és egy
mellékoltárhoz vezetett bennünket. Képzeljétek
ott áll az ezüstbe foglalt Szentségmutató, melyet
két angyal tart, és láttuk a csodálatos Ostyát,
melynek közepe üres, mivel a századok alatt
megszáradt a Húsdarab, de így is jól látszik, és
ostya formája van. Alatta külön üvegkehelyben
a Szent Vér beszáradt öt darabja. Barátommal
együtt térdre borultunk a csodálatos
Oltáriszentség előtt, és sokáig imádkoztunk,
értetek, gyerekekért is. Azután a tisztelendő
bácsi levezetett bennünket lépcsőn, a templom
alatti részbe, ahol szintén volt egy oltár, és
kialakított terem. Elmondta, hogy a csoda akkor
ezen a helyen ment végbe. Itt állt régen a
kolostor templom, és itt volt a szentélye. Nagy
áhítattal borultunk térdre a szent helyen, és hálát
adtunk az Úr Jézusnak, hogy eljöhettünk ide, és
saját szemünkkel láthattuk a csoda helyét, és
magát a Csodálatos Szentséget. Ezek után senki
ne merje azt mondani, hogy átváltozáskor nem
történik csoda, mert én Benedek Elefánt, és
barátom Kék Elefánt saját szemünkkel láttuk,
hogy az ostya valóban az Úr Jézus Szent Teste,
és a bor valóban az Úr Jézus Szent Vére. Folyt
köv.


