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

Gyónás – 1.
Azt lehet látni manapság, hogy az emberek sajnos
leszoknak a gyónásról. (A legtöbben persze el sem
kezdik, mert soha nem jártak hittanra.) Miért?
Azért, mert nincs bűntudat. A társadalom azt
sugallja, hogy minden relatív, amióta a hitetlenség
uralkodik, nincs biztos pont. Azt gondolják, hogy
mindig mindennek a mércéje az ember. Pedig nem,
hiszen a Teremtő az Isten, Ő igazán JÓ, és az Ő
végtelen szentségére tekintünk. Létezik ugyan BTK,
és ez kiszab meghatározott bűncselekményekre
büntetéseket, de ha valakire nem lehet
rábizonyítani, akkor nem kap büntetést, de akit
esetleg rajta is kapnak, bizonyos jogi
trükközésekkel megúszhatja. De ez más téma.
Mivel sokan nem ismerik el Isten fenségét (mert így
kényelmesebb élni), nem fogadják el, hogy egyes
megszokott tetteik rosszak, inkább kimagyarázzák.
A mai társadalom pedig jónak tart bizonyos
bűnöket, dicsőíti és magasztalja, követendő
példának mutatja be őket. Természetesnek vesz
egyes kihágásokat, sőt, már odáig is süllyedtünk,
hogy bizonyos esetekben büntetni akarják, aki a
bűnt bűnnek nevezi. Illetve az állítólagos
„modernizmus” nevében lenézik azt, aki az igazi,
örök értékekhez – nagyon helyesen - ragaszkodik.
Pedig a bűn akkor is kifejti a rossz
következményeket, ha valaki takargatja. Ha a

fekélyes sebet letakarják, és nem gyógyítják, akkor
az nem gyógyul meg, sőt, egyre rosszabb lesz,
illetve, egy idő után menthetetlenné válik. Hasonló
a tapasztalat az ember lelki világával kapcsolatban.
Aki nem elég érzékeny (persze a szó jó értelmében
véve) a saját lelki világára, az fokozatosan
érzéketlenné válik, és a nagyobb bűnöket is
félvállról veszi. Rögtön az elején szeretném
leszögezni: amikor a „bűn” szót használom,
egyáltalán ne csak a BTK-ra gondoljunk, ne pusztán
a gyilkosság meg a rablás jusson az eszünkbe
(persze azok is bűnök), én a szót mindig keresztényi
értelemben veszem. Vagyis a BŰN:
SZEMBESZEGÜLÉS ISTEN AKARATÁVAL. De
persze ez akkora téma, hogy egy cikkben nem is
lehet kimeríteni. A gonosz léleknek az a taktikája,
hogy kis lépésekben igyekszik bennünket
szembefordítani Isten akaratával, de
végeredményben azt akarja, hogy teljesen Isten
ellenségei legyünk. A megoldás ezzel szemben: az
első rossz kis lépést nem kell megtenni, és akkor
nem lesz következő. A bűnt gyökerében kell irtani.
Illetve, ami igazán jó, az a megelőzés. A lelki
életben a legjobb védekezés a támadás: vagyis ha a
bűnnel ellentétes erényt kifejlesztem, akkor nem
lesz gondom a bűnnel. Illetve minden gyónás biztos
kegyelmet ad, ezért állandó segítség a bűn elleni
küzdelemben, és a lelki fejlődésben. F. köv. –K.P.

Híreink
Augusztus 4.-én emlékezünk meg Vianney Szent János, a szent ars-i plébános halálának, vagyis

mennyei születésnapjának 150. évfordulójáról. Ezért is az ő képét tettem ennek az újságnak az elejére a cím
mellé. A róla fennmaradt történetekből válogatok mostantól ebbe az újságba, a papság éve kapcsán.

Augusztus 15.-e, szombat, Nagyboldogasszony ünnepe, ami parancsolt ünnep, amit éppúgy
szentmisével ünneplünk meg, mint minden vasárnapot!!!

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

A keresztény ember vasárnapja elképzelhetetlen a szentmise nélkül, kivéve, ha valami nagyon súlyos ok
gátolja (pl. betegség). Nem lehet indok a hajnalig bulizás, a délig alvás, a lustaság, meg főzés. Ami fontos, arra
mindig kell és lehet is időt szánni. A vasárnapi szentmise pedig NAGYON FONTOS!!!





HOGYAN VIGASZTALT MEG EGY GYÁSZOLÓ NŐT Vianney Szent János
Chervet úr és a felesége nagyszerű keresztény emberek voltak. Saját pénzükből nyitottak egy iskolát,

amelyet lányuk, Jozefin vezetett. Tanítónőnek meghívtak egy szerzetesnővért, akivel kitűnően együtt tudtak
működni. Minden nagyszerűen ment 1852. márciusáig. Akkor Chervet asszony tífuszt kapott, és meghalt.
Édesanyja ápolása közben a lánya is fertőzést kapott, és ő is meghalt. A 62 éves Chervet úr ezeket a
sorscsapásokat nem tudta elviselni, és nem sokkal később ő is meghalt. A nővér teljesen magára maradt. Csak
imádkozott meghalt nemes szívű barátaiért, de lelke nyugalmát nem találta meg. Egyik nap Ars-ba jött, és
találkozott a Szent Plébánossal. Alig lépte át a küszöböt, és semmit sem mondott, a plébános így szólt hozzá:
„Ó drága gyermekem, ne szomorkodjon, hiszen ők már mind nagyon boldogok! Ne sírjon! Most miután már az
örök boldogságban vannak, nem kívánnának visszajönni erre a világra, amely tele van nyomorúsággal.” A
Szent Plébános nem tudhatta sem a nevét, sem azt, hogy honnan jött, sem azt, hogy barátait gyászolja, hisz egy
szót sem szólt. Így a Szent Plébános csak természetfeletti módon szerezhetett tudomást minderről. Ezután a
nővérnek bátorság öntötte el a szívét, megnyugodva, és Istent dicsérve tért haza.

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt Prágában – 4.
…Szerencsére most nem volt hideg, sem hó, sem
fagy, úgy hogy kellemes napsütésben folytathattam
utamat a Kis Jézus szobrának temploma felé.
Belépve mindjárt megpillantottam a Kicsi Jézus
szobrát, hát pontosan olyan, mint a képeken.
Virágok, és gyertyák között, bájos mosollyal az
arcán, kezét áldásra emelve. Mindjárt térdet
hajtottam, és buzgón imádkoztam, értetek
gyerekekért is, aztán barátaimért, jótevőimért, és
mindenkiért. Hát egyszer csak képzeljétek sok-sok
kisgyerek jött be, a templomba. Mindegyik gyerek
kezébe egy szál virág és kis mécses égett. Azt
gondolom, hogy óvodások lehettek. Több óvó néni
is jött velük. A gyerekek térdet hajtottak, és cseh
nyelven hangosan imádkozni kezdtek. Az egyik óvó
néni gitárt vett elő, és énekelni kezdett a
gyerekekkel, sajnos nem tudom mit, mert nem
értettem. Aztán a gyerekek az égő mécsest, és
virágot elhelyezték a Kis Jézus szobra elé.
Ránéztem a kis szoborra, és képzeljétek,
mosolygott, szeretettel nézett a gyerekekre. Hát
annyira meghatódtam, hogy egy nagyot
trombitáltam. Sajnos nemsokára el kellett
búcsúznom a csodálatos helytől, a csodatévő Prágai
kis Jézustól, mert a vonathoz kellett sietnem. A
templom mellett azonban sok-sok képet
vásároltam, a Kis Jézusról. Itt a könyvben
láthatjátok, és így is tisztelhetitek a kicsi Jézust.
Nagyon  örülök,  hogy  eljuthattam  erre  a  gyönyörű
helyre is. Mikor a vonatról leszálltam, bár nagyon
elfáradtam, mégis elmentem a csarnokba, és
megkerestem a gyümölcsárus nénit. Nagy örömmel

fogadott, hát még mikor átadtam a Prágai Kis Jézus
képét. Annyira örült, hogy most egy vödör almát
adott ajándékba. Nagyon szép érett piros almák
voltak. Mindjárt meg is mostam egyet, és megettem,
mert bizony a hosszú úton nagyon megéheztem.
Hazaérkezve barátaim vártak, és ők is nagyon
örültek a kis Jézus képének, és elmeséltem nekik is
élményeimet, ahogyan nektek gyermekeknek is
elmeséltem. De most gyorsan lefekszem, mert
nagyon elfáradtam, és elálmosodtam. Ti is aludjatok
jól, és álmodjatok a Prágai csodatévő Kicsi
Jézussal, a gyermekek nagy barátjával.


