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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

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

Bérmálás – 5.
Hát akkor írok egy képzeletbeli párbeszédet.

A riport szereplői: egy „bérmálkozadó” fiatal szülője
(Sz) és egy pap (P).
Sz: A gyerekem már 13 éves. Mikor lesz bérmálás,
akarom, hogy már bérmálkozzon!
P:  Miért  olyan  sürgős?  Templomban  nem  látom,  a
hittant sem veszi komolyan. Így nem lehet.
Sz: De el kellene végre intézni! Jövőre felvételizik,
középiskolába megy, sokat kell majd tanulni, nem
lesz ideje a hittanra, meg nem is akar járni!
P: Hát akkor szó sem lehet róla, hogy bérmálkozzon.
Ami fontos, arra az embernek van ideje. Csak az
bérmálkozhat, aki már bizonyította, hogy
keresztényként él, és a jövőben is még jobban
törekszik. A Te gyerekednél ennek nyoma sincs.
Sz: Na és akkor mi van? Azt akarom, hogy végre le
legyen tudva a bérmálás!
P: Na ilyen nincs. Ha ilyet mondasz, azzal azt árulod
el, hogy fogalmad sincs a kereszténységről! A
keresztény életet nem lehet letudni, halálunkig élni
kell. A bérmálkozás felnőtt, komoly elkötelezettség,
nem holmi papírforma. A 13 éves gyereked még
abszolút nem felnőtt.
Sz: Csak nem képzeled, hogy a gyerekem még 16
évesen is templomba fog járni?!

P:  Ebből  a  kérdésből  látom,  hogy  Te  sem  vagy
keresztény, és nem akarod azt sem, hogy a
gyermeked az legyen. Csak egy külsőséges ünnepet
akarsz, nagy ebéddel, meg egy pecsétes papírt, ami
önmagában nem üdvözít.
Sz: De én is voltam bérmálkozó!
P: Azt elhiszem, hogy valaha Téged is elrugdostak a
templomba, és a Püspök kent rád krizmát, de már
látom, hogy gőzöd nincs a kereszténységről. Éretlen
voltál, semmit sem értettél meg az egészből. Nem is
éled, meg sem merem kérdezni, mikor gyóntál
utoljára, vasárnapi szentmisén mikor voltál; úgyis
tudom a választ. Nem szeretném, én nem is
engedhetem, hogy a gyereked is így járjon. Az ilyen
bérmálás szentségtörés lenne, és a gyerekedből is
csak egy megbérmált pogány válna.
Sz: Hát akkor mikor bérmálkozhat?
P: Időpontot nem tudok mondani. Akkor, amikor
ÉRETT, FELNŐTT FEJJEL ELKÖTELEZI
MAGÁT AZ IGAZI KERESZTÉNY ÉLETRE, és
amikor a vallás gyakorlása nem teher, hanem öröm
lesz számára. De ehhez fel kell nőni, meg kell érni. A
Te jó példádra szükség lenne. Szívből kívánom, és
imádkozom Érted, hogy Te is elkezdj keresztényként
élni! A felnőtt csoportba pedig mindig szeretettel
várlak. – Kallós Péter

Híreink röviden:
Köszönetet mondok mindenkinek, akikkel

Pünkösdhétfőn Balinkán voltunk. Igazán jól sikerült,
szép élmény és komoly lelki töltődés volt.

Pünkösdvasárnap 6 felkészült testvérünk
kezdte meg a szentáldozásait (3 cecei és 3 vajtai).
Isten segítse őket, hogy az Oltáriszentségben
valóságosan jelenlévő Krisztus rendszeres vétele
erősítse és segítse őket!

Természetesen a nyári hónapok 13.-áján is
szeretettel várunk mindenkit Alsószentivánba!

Mindenkinek köszönjük szépen a felajánlott
SZJA 1%-okat!



A RÓZSAFÜZÉR KIGÚNYOLÁSA
1892. decemberében egy 26 éves férfi került Straubingba, az irgalmas rendiek kórházába. Mivel már jobb

lábát elvesztette, sok éve hordozta beteg testét, de leginkább beteg lelkét. Bénán maga elé meredve feküdt heteken
át. Alig lehetett belőle egy szót kihúzni. Egyszer azonban mégis ezeket elmondta a kórház lelkészének:
„Tisztelendő Úr, amit most Önnek mondani fogok, azt még soha senkinek nem mondtam el. De arra kérem,
mondja el mindenkinek, ahol megfordul, nehogy más is ilyen szerencsétlenül járjon, mint én. Tizenhat éves
koromban együtt voltam több vásott barátommal. Mindegyikünk megpróbált túltenni a másikon káromkodásban,
szitkozódásban, és istenkáromlásban. Akkor én az édesanyámtól kapott rózsafüzért földre hajítottam, és a
Szűzanyát átkozva, káromolva ráköptem, majd a jobb lábammal a földbe tapostam. Rögtön ezután fájdalmat
éreztem a jobb lábamban, gyulladás keletkezett, a térdem elgennyesedett, és a lábamat amputálni kellett. A seb
azonban nem gyógyult be. Már egy évtizede vonszolom magammal annak a rettenetes Isten és Szűzanya
káromlásnak az egész bűnös terhét. Még egyszer kérem Önt, hogy mondja el mindenkinek, nehogy úgy járjanak,
mint én. Szívesen hordozom a büntetést vezeklésül, és engesztelésül bűnömért.”

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt Prágában – 2.
…A hercegnő magával vitte a kis szobrot
Csehországba, Prágába, és nagy tisztelettel imádkozott
mindig előtte. Abban az időben az ottani kármelita
szerzetesek igen nehéz körülmények között éltek. A
hercegnő nagyon sajnálta őket szegénységük miatt, és
elvitte hozzájuk féltett kincsét a kis-szobrot, és ezt
mondta: „tiszteljék buzgón, és semmiben sem fognak
hiányt  szenvedni.”  És  valóban  így  is  történt.  A
szerzetesek elhelyezték imatermükben a kis szobrot, és
buzgón könyörögtek az Isteni Kisdedhez. Ő imáikat
meg is hallgatta, és attól a naptól fogva megjött az
áldás házukra, mind lelkiekben, mind anyagiakban. A
Kis Jézus legbuzgóbb tisztelői a rend növendékei
voltak, különösen is kitűnt a buzgóságban Cirill
testvér. Ő öltöztette, és az oltárt virágokkal,
gyertyákkal ékesítette. Sokat imádkozott a Kisded
Jézushoz. 1630-ban háború tört ki, a szerzetesek
elmenekültek, az ellenség pedig berontott a
kolostorba, és mindent tönkretett. A kis szobrot
leütötték trónjáról, és bedobták az oltár háta mögé.
Esés közben kezei letörtek. Sok idő telt el, míg a
szerzetesek újra visszatértek, de a Kis Jézust senki sem
kereste. Hét év telt el, hogy teljesen feledésbe merült
az Isteni Kisded. Idő közben azonban Cirill testvér
elvégezte tanulmányait, és pappá szentelték. A
kolostorba visszakerülve első dolga volt, hogy
megkeresse a Kis Jézus szobrát. Hosszas kutatás után
meg is találta az oltár mögé dobva. Gyorsan kijavította
a letört kezeket, megtisztította, felöltöztette, és újra
régi helyére vitte az imaterembe. A Kisded Jézus újból
kezdte árasztani kegyelmeit, és sok csodálatos
gyógyulás, és kegyelmi kiáradás történt. Ez nem
maradt a kolostor falai között, hanem az emberek is
egyre többet, és többet imádkoztak, és kérték a Kis
Jézus kegyelmeit. A hívek óhajára a csodatévő Kis
szobrot nyilvános tiszteletre a templomban helyezték
el. Ez 1641-ben történt. Ettől kezdve a Kis Jézus

tisztelete gyorsan terjedt, nemcsak Prágában, hanem
egész Csehországban. Nagyon sokan nyertek
segítséget, fájdalmukban enyhülést, betegségükben
gyógyulást, békét, megnyugvást, a Kicsi Jézus
kegyelmei által. Különösen karácsony előtt rengetegen
zarándokoltak, hogy tiszteletüket, szeretetüket
kifejezzék a kicsi Jézus iránt. A Prágai Kis Jézus
különösen is a gyerekek nagy barátja, és a beteg
gyerekek gyógyítója. Csak egy esetet mesélek el, mert
már későre jár az idő, mondtam barátaimnak, de őket
annyira érdekelte, hogy ezért több csodás esetet is
elmondok. Prágában egy két éves kisfiú, Weidner
Jánoska himlőben megvakult. Hiába volt minden
gyógyszer, semmi sem segített rajta. Édesanyja
bánatában az Isteni Orvoshoz fordult. Elment a
templomba, és a Kis Jézus oltáránál Szentmisét
mondatott kisfia gyógyulásáért. Amikor hazafelé
ment, Jánoska nővére boldogan futott elé, és kiabálta.
„Édesanyám, Jánoska már nem vak, meggyógyult.”
Ezután mindannyian hálatelt szívvel mentek vissza a
templomba, hogy megköszönjék, hálát adjanak a Kis
Jézusnak. Folyt köv…

A nyáron se felejtkezzünk el arról, ami vasárnap a legfontosabb: A SZENTMISE!!!


