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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

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

Gyónás – 2.
…Az embereket nyomasztja a bűntudat, és ez kifejti
a rossz hatását. Egyébként is, a mai világban sok a
stressz, az idegeskedés. Erre még rájön az, hogy az
emberek könnyedén áthágják az Isten parancsait,
aminek a rossz következményei nem azonnal
látványosak, de megvannak, hiszen Isten oltott
belénk jó vágyakat és lelkiismeretet. Sokan keresik
pszichológusok segítségét. Szükség is van rájuk. De
egy dolgot nem tud a pszichológia pótolni,
mégpedig azt, amire a lelke mélyén mindenki
vágyódik: a BŰNÖK BOCSÁNATÁT. Ezt CSAK
a jó szentgyónás adja meg, semmi más. Igaz, hogy a
gyóntatószékben ülő pap nem pszichológus, de
Isten általa adja a feloldozást. A pap nem azért
gyóntathat, mintha ő eleve szent és tökéletes lenne.
Nem. Azért, mert ő az eszköz Isten kezében. Akár
kiváló az eszköz, akár hibás, akkor is, Isten úgy
rendelkezett, hogy az Egyházon keresztül, a
gyónásban adja meg a bűnök bocsánatát. Tehát a

gyónást megkerülni nem lehet. A gyónásban a
feloldozást Isten adja, vagyis a feloldozás
érvényessége nem függ az illető pap
életszentségétől vagy kegyelmi állapotától. Tehát
bármilyen rossz is legyen egy pap magánélete (de
akkor szégyellje magát, és térjen meg, a papnak
kiemelten kötelessége az életszentségre törekvés), a
feloldozás és egyéb szentség-kiszolgáltatás akkor is
érvényes. Vannak, akik azért maradtak el a
gyónástól, mert kellemetlen élményük volt, pl. a
pap leüvöltötte a fejüket. Nagyon sajnálatos dolog,
szégyellheti magát az ilyen pap!!! De attól még
nincs más megoldás a bűnök bocsánatára, csak a
gyónás. Ilyen helyzetben másik gyóntatót kell
keresni. Az ördög mindent megtesz, hogy az
embereket visszatartsa a gyónástól, mert ha valaki,
akkor ő aztán tudja, micsoda felmérhetetlen
erőforrás a gyónás, és megment mindenkit az örök
életre!!! Folyt köv. – Kallós Péter

Híreink

Ismét szeptember van, elkezdődött a tanév. Ne felejtkezzünk el arról, amit Istennek ígértünk
gyermekeink keresztelésekor: vallásosan neveljük őket, járni fognak hittanra. Aki meg van keresztelve, azt
automatikusan beíratták hittanra. (Vagy mit ér a szülő szava?!) Nagyon köszönöm mindenkinek, aki erre már
gondol. De az otthoni, szülői keresztény nevelés ELENGEDHETETLEN, és ebben akar a hitoktatás is segíteni.
Az iskolában ki van plakátolva a hittanok órarendje, és az óvodában is van hittan. Meg lehet találni. Szívből
kívánom mindenkinek, hogy akarják megtalálni, és sikerüljön is.

Nagyon érdekes és megrázó cikk jelent meg a www.freeweb.hu/jelenesek/ internetes helyen.
Címe: „Akit villámcsapás ért”. Nagyon ajánlom mindenkinek elolvasni. Aki idős, és nem ért az internethez, az
kérje gyermekei és unokái segítségét, ők majd megtalálják, kinyomtatják.

Külön gyűjtés tartunk a cecei ravatalozó felújítására. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki eddig
adakozott, és kérjük a további segítséget, nekünk fog készülni, a mi érdekünkben. A templomban külön persely
van erre a célra.

Ami nélkül nem lehet meg a keresztény ember vasárnapja:
Alsószentiván Szombat 18.00.
Vajta Vasárnap 8.30.
Cece Vasárnap 10.00
Sáregres Vasárnap 12.00
Senkit nem bántani akarok, de higgyük el végre, akkor is, ha évtizedek óta igyekeztek kinevelni az ember
fejéből: NAGYON-NAGYON FONTOS a vasárnapi szentmise. Ne olcsó kifogásokat keressünk, hanem
induljunk el, a harangszó mindenkit hív. Még azt is, aki azt hiszi, hogy ez rá nem vonatkozik. Igen, neki is szól!

http://www.freeweb.hu/jelenesek/


A HARANGOZÓ

1855. augusztus első napján halálos villámcsapás ért egy fiatal férfit, miközben a sekrestyéssel
együtt a heves zivatarban harangozott, hogy „megtörje a villámokat.” Szegény anyja vigasztalan
volt. Fájdalmát feltárta a plébános (Vianney Szent János) előtt. „Ugye a két harangozó közül a
fiatalabbik volt az Ön fia? Vigasztalódjék, számára biztosítva van az örök üdvösség. Ezt ő
keresztény kötelességei hűséges teljesítésének köszönheti, és annak a jó szokásának, hogy
havonta és nagyobb Mária-ünnepeken szentáldozáshoz járult, ahogyan azt Ön tanította neki.
Emlékszik-e, hogy utoljára két héttel ezelőtt, a Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepén gyónt és
áldozott? Ez a derék fiú az utolsó leheletéig a kegyelem állapotában volt. Nyugodjon meg tehát,
de imádkozzon, és kérjen másokat is, hogy imádkozzanak érte. „Ó milyen csodálatos dolog,
fejezte be a plébános, ha a családokban gyakran járulnak szentségekhez!”

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt –Krisztus Király ünnep
1.

Kedves Gyerekek! Ebben a fejezetben nem
zarándokútról írok, hanem templomunk
búcsúnapjáról. Hűvös novemberi szél rázza a fákról a
faleveleket, mikor templomunk búcsúnapját
ünnepeljük. Előfordul, hogy ilyenkor már hózápor is
esik, sőt egy alkalommal az ünnep reggelére, nagy hó
borította a tájat. Az egyházi év utolsó vasárnapja
Krisztus-király ünnepe. Azután már Advent kezdődik,
4 vasárnappal, karácsony előkészületeként. A mi
templomunk nagyon szép, kéttornyú, magas templom.
Krisztus- Király tiszteletére van szentelve. Már
messziről lehet látni magas karcsú tornyait, hát még
mikor megkondulnak a harangok. Messze zúgva
hirdetik, hogy Szentmise kezdődik. A templom
főoltárán hatalmas nagy festmény, amely Krisztus-
Királyt ábrázolja. Királyi palástban, de kereszt trónon
ülve. Kezében jogar. Ő azonban nem zsarnok, és
hatalmaskodó, mint a legtöbb király. Hanem jóságos,
irgalmas, a szívek Királya. Mindenkit nagyon szeret,
és mindenkit megváltott kereszthalálával, azért, hogy
földi életünk után a mennyországba juthassunk. Csak
kizárólag rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e az Ő
felajánlott kegyelmeit, szeretetét, és hogy
viszonozzuk-e szeretetünkkel. A templomunk
középpontja az Oltárszekrény, itt őrzik a templom
legnagyobb kincsét, az Oltáriszentséget, vagyis az Úr
Jézus Szent Testét kenyér színében. Képzeljétek
nálunk az Oltárszekrény ajtaja átlátszó üvegből van,
így mindig láthatjuk a Szentségmutatóban jelenlévő
Úr  Jézust,  virágkoszorúval  díszítve.  Mellette  áll  az
oltár, ahol a Tisztelendő bácsi bemutatja a Szentmisét.
Az oltáron virágok és gyertyák vannak. Mindig
nagyon szépen, friss virágokkal van díszítve.
Templomunkban 4 mellékoltár is van. Az első a
Boldogságos Szűzanya fatimai jelenését ábrázolja.
Erről már írtam nektek, hisz jártam már Fatimában. A
Szűzanya életnagyságú szobra látható, előtte pedig a
három kis pásztorgyermek térdel 3 báránykával. Ezzel
a szép Fatimai Szűzanya-szoborral minden hónap 13

napján körmenetet tartunk. Mikor jó idő van,
általában májustól októberig az utcára is kimegyünk,
a 12 órakor megtartott fatimai Szentmise után, és
körmenetben visszük a Szűzanya-szobrot. Erre az
ájtatosságra mindig nagyon sokan jönnek, gyertyákat,
virágokat hoznak, és énekkel, imádsággal kísérik a
fatimai körmenetet. A Szűzanya szobrát kék-fehér
ruhába öltözött kislányok viszik, ők a Máriás leányok,
akik különösen is szeretik, és tisztelik a Szűzanyát.
Másik mellékoltár pedig a Szűzanya Lourdes-i
jelenését ábrázolja. Ott még nem jártam, de
nemsokára Dinivel oda készülünk. Itt a Szűzanya egy
barlangban jelent meg egy kislánynak, Bernadettnek.
A mellékoltár ezt a jelenetet ábrázolja. A Szűzanya
életnagyságú szobra hófehér ruhában, kék övvel,
karján rózsafüzérrel. Lábainál mindig friss rózsa van.
Itt ünnepeken nagyon szépen színes égőkkel van
kivilágítva a Szobor. A Lourdes-i jelenés tiszteletére,
kilencedet is szoktunk imádkozni, február 11 előtt,
mert az a Lourdes-i jelenés ideje… Folyt. Köv.




