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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

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

Kedves olvasók! Ugye mindenki elvégezte a húsvéti szentgyónását és szentáldozását? Hiszen: „Évente
gyónjál, és legalább a húsvéti id ben áldozzál!” – szól az Egyház parancsa. De aki helyesen gondolkodik, az
ezt magától is megteszi, és nem kell neki külön parancsba adni.

Ismét közeledik az adóbevallások id szaka. Nagyon köszönjük a korábbi 1%-os felajánlásokat, és kérjük
a továbbiakban is, hogy az els  1%-ot ajánlják fel a Magyar Katolikus Egyház számára, a második 1%-t pedig a
Cecei Római Katolikus Templom Alapítványa 1993. számára, ennek adószáma: 18481037-1-07. Az 1%-ok
felajánlása senkinek NEM növeli az adóját, ezt abból ajánljuk fel, amit mindenképpen adni kell az államnak.
Tehát ezt senki nem a magáéból adja, hanem az államéból! Ez Önöknek csak egy tollvonás, nekünk viszont
óriási segítség! Kérem, ne hagyják veszni!

Bérmálás – 4.
…Nos, hogy akkor pozitívan és követend
példaként fogalmazzam meg, felteszek egy kérdést,
és rögtön válaszolok is rá. A kérdés: Honnan lehet
felismerni a bérmálkozandót?(= Ki bérmálkozhat?)
A válasz (egy kicsit hosszú) : érett fejjel elkötelezi
magát a mindhalálig tartó keresztény életre +
megszerezte a szükséges tudást + önmagától (vagyis
mindenféle könyörgés, fenyegetés és alkudozás
nélkül, saját elhatározásából) ott van MINDEN
vasárnap a szentmisén + keresztény ismereteit a
jöv ben is mindig gyarapítani akarja + az Egyház
gyakorló vallásos tagja akar lenni mindhalálig +
egész életvitelében bebizonyította, hogy az
elhatározása komoly. Ezeknek MIND teljesülnie
kell! Azért írom le, mert látszik, hogy sokan ezeket
nem tudják. Meg aztán, kénytelen vagyok bevallani,
hogy egyes helyeken egyes papok szinte nevetség
tárgyává teszik a bérmálkozást azzal, hogy az
utcáról szedik össze az olyan éretlen gyerekeket,
akik a vallást nem gyakorolják, ismereteik
siralmasan hiányosak, és egyáltalán, fogalmuk sincs
a kereszténységr l. Az ilyen bérmálásnak meg is
látszik az „eredménye”: a NAGY SEMMI. A
legtöbb ilyen „kibérmált” gyerek még az esélyét is
elveszíti annak, hogy érett, igazi keresztény legyen

bel le, mert kapott egy hamis illúziót. Igaz, hogy a
bérmálás, mint szentség kegyelmet ad, és
eltörölhetetlen jelet, de önmagában NEM
ÜDVÖZÍT. Gondoljunk Jézus szavaira: „Nem jut
be mindenki a Mennyek országába, aki mondja
nekem:  -  Uram,  Uram!  Csak  az,  aki  teljesíti
Mennyei Atyám akaratát!” (Mt 7; 21) Jézusnak ez
rendkívül fontos felhívása. Ezért írom most le, hogy
lehulljon a lepel minden hamis illúzióról.
Nevezetesen, hogy senki ne éljen abban a tévhitben,
hogy a megbérmáltság elég. NEM ELÉG, hanem
egy komoly, egész embert kívánó elkötelezettség.
De  hogy  fordítva  is  feltegyem  a  kérdést:  ki  nem
bérmálkozhat? Válasz: aki éretlen rá, vagy nem
gyakorolja a vallást, vagy csak addig akarja
gyakorolni, amíg „ki nem bérmálkozik”, vagy aki
nem akar igazi keresztényként élni, vagy aki csak
holmi falusi hagyományként gondol a bérmálásra,
vagy akivel csak szenvedés a hittan, mert nem veszi
komolyan, vagy akinek nincsenek meg a szükséges
ismeretei, vagy aki csak az ünnepi ebéd meg az
ajándék kedvéért akar bérmálkozni, vagy aki azt
hiszi, hogy a bérmálkozással vége a szentmisére
járásnak, vagy aki „csak” bérmálkozni akar, és nem
aktív keresztényként élni. Folyt köv…- Kallós Péter

Hogy mindenki megtalálja, ami vasárnap a legfontosabb:
Alsószentiván Szombat 18.00.
Vajta Vasárnap 8.30.
Cece Vasárnap 10.00
Sáregres Vasárnap 12.00

http://www.cecei.plebania.hu


A vasárnapot a keresztény ember szentmisével és munkaszünettel ünnepli meg!
Történet

Sok évvel ezel tt Franciaországban egy plébános arra kérte az egyik hívét, hogy küldje el a fiacskáját
hittanra, mert addig nem bocsáthatja els  szentáldozáshoz, amíg nem tudja a katekizmust. – Nem baj,

tisztelend  Uram, - felelt az anya – ha a fiamnak úgy tetszik, majd elkészül magától is az áldozásra, ha nagy
lesz. Ha pedig nem tetszik neki, meglesz az szépen a nélkül is. – 20 év múlva ugyanezt a papot rendelték ki egy
halálraítélt mellé, hogy készítse el  és kísérje ki utolsó útjára. Nagy megdöbbenéssel hallotta, hogy a
szerencsétlen ifjút anyagyilkosságért ítélték halálra, és hogy a meggyilkolt anya ugyanaz volt, aki 20 évvel
ezel tt olyan félvállról fogadta a buzgó plébánosa intelmeit.

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt Prágában – 1.
Kedves Gyerekek! Képzeljétek el, hogy a levelet
Dini dinoszaurusz írta. A borítékból egy nagyon
szép piros rózsás lap került el , és rajta a felirat:
Boldog születésnapot! Ezt írta barátom: Kedves
Benedek! Születésnapod alkalmából nagyon sok
szeretettel köszöntelek. Kívánok Neked nagyon jó
egészséget, sok örömet, boldogságot, sok szép
kegyelmekben gazdag zarándokutat! Isten éltessen
sokáig! Szeretettel: zarándoktársad: Dini Nagyon
megörültem a szép lapnak, és a kedves jó
kívánságoknak, és annak, hogy Dini nem felejtette
el a születésnapomat. Este pedig a barátaim
köszöntöttek fel. Mikor már sötétedett, csengettek:
Hát az ajtóban állt Kék Elefánt, Sárga Elefánt, és
Kis Elefánt! Elénekelték, a „Boldog születésnapot”
cím  éneket, és hoztak egy nagy csomagot. Igen
kíváncsi voltam, mi is lehet a csomagban,
legszívesebben már az ajtóban belekukkantottam
volna, de barátaim nem engedték meg. Majd csak a
szobában, de el bb be kell csukni a szemedet,
mondta Sárga Elefánt. Hát el is állt a lélegzetem,
mikor kinyitottam a szememet, mert egy sündisznó
alakú torta volt a meglepetés. A süninek orra,
szemei, és füle sötét szín  marcipánból volt, a hátán
pedig egy piros marcipánalma díszlett. Tüskéi
csokoládé reszelékb l voltak. Barátaim le is
fényképeztek a tortával, ahogy itt a képen
láthatjátok. De én is készültem ám. Szendvicseket
készítettem, gyümölcsöt, és meggyszörpöt szódával.
Nagy üdvrivalgás volt, mikor meglátták barátaim a
szendvicseket, és mindenki szívószállal itta a
szörpöt. Csákót tettünk a fejünkre, lufikat fujtunk,
és énekeltünk. Olyan jó volt a hangulat, hogy táncra
is perdültünk. Sárga Elefánt még a kapura is tett
felfújt lufikat, hogy mindenki lássa, itt születésnap
van. Hát egyszerre postaautó állt meg a ház el tt. -
Jó estét kívánok,- köszönt Papagáj Pál a postás,
cs rében csomaggal. - Jó estét, mondtam,

meggyógyult már? - Hála Istennek minden rendben,
jót tett a citromos forró tea, és a gyógyszer. -
Hanem kedves Benedek Önnek érkezett csomag, itt
írja alá, mutatta Papagáj Pál. Vajon ki küldhette,-
csodálkoztam? Látom születésnapja van, mutatott a
postás a kapun felfújt lufikra, biztosan valaki
ajándékot küldött. Isten éltesse sokáig, búcsúzott
Papagáj Úr. Barátaimmal gyorsan felbontottuk a
csomagot. Hát egy nagy fürt banán volt benne, jó
kívánságokkal. Mit gondoltok, vajon ki küldhette?
Találjátok ki? Hát a kedves gyümölcsárus néni, és
hívott, hogy megint látogassam meg a csarnokban.
Természetesen meg fogom látogatni, de majd csak,
ha Prágából visszaérkeztem, mert neki is hozok
Prágai Kis Jézus képet. Barátaim kíváncsiak voltak,
így most elmondom a Kis Jézus történetét. Az
1600-as évek elején egy spanyol hercegn  feleségül
ment egy cseh herceghez. Édesanyja nászajándékba
egy kedves kis Jézus szobrot ajándékozott lányának.
A szobor viaszból készült, és csak 48 cm. A Kis
Jézus jobb kezét áldásra emeli, baljában arany
földgolyót tart, fejét arany korona díszíti, arcán
bájos mosoly van. Egész alakját arany és ezüst
szállal átsz tt drágakövekkel gazdagon ékesített
ruha,  és  palást  fedi…- Folyt köv.

Mindenkit szeretettel várunk májustól októberig minden hónap 13.-áján Alsószentivánba, búcsúra! A
Jézus-  és Mária háza kiállítás folyamatosan megtekinthet !

Pünkösdhétf n (június 1.) egész napos program minden korosztálynak a balinkai egyházmegyei
családnap. A Szentmiséken részletesen hirdetem, érdemes eljönni!


