
„SZENT KERESZT” ÚJSÁG
Cece – Vajta – Sáregres – Alsószentiván Római Katolikus

Egyházközségek tájékoztatója          2009. OKTÓBER
Az ötleteket a cecei plébániára várom: Rákóczi u. 4.  235-055

www.cecei.plebania.hu
Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

Magyar katolikus Rádió: AM 1341 kHz – érdemes hallgatni, jól fogható!
Gyónás – 3.
…Ezzel ellentétben viszont a lelkiélet azonnali
hanyatlásnak indul, amikor valaki leszokik a
gyónásról. Hiszen nem kapja meg a bűn bocsánatát,
és a vele járó kegyelmet. Elég 1, azaz egy halálos
bűnt elkövetni, és az ember máris a lelki halál
állapotába kerül, vagyis ellensége az Istennek, és a
kárhozat felé irányul. Lehet, hogy ez most így, ebben
a formában nagyon durvának tűnik, de igaz. Tudjuk,
hogy aki halálos bűnben megátalkodva hal meg, az
elkárhozik. Manapság pedig azt látom, hogy habár
sokan elaltatják, vagy kimagyarázzák a lelkiismeretük
szavát, de azért követnek el halálos bűnöket. Annál
inkább, hogy hittanból a gyerek elsőáldozás és
bérmálás előtt megtanul sokmindent, ezért nem lehet
azzal mentegetőzni, hogy nem tudta. Elég egy halálos
bűn (pl. lustaságból, hanyagságból elmulasztott
vasárnapi szentmise), és máris beáll a lelki halál.
Akkor is, ha valaki ezt nem AKARJA elhinni. A
farizeusok minden hibája is abból eredt annak idején,
hogy volt ugyan szemük, de NEM AKARTÁK
meglátni, amit kellett volna. De minden halálos és
bocsánatos bűn eltörlődik a jó szentgyónásban, de
CSAK OTT. Úgyhogy látva, hogy a katolikus

templomban keresztelteknek úgy kb. 90%-a(!!!) nem
gyónik (meg persze a vallást sem gyakorolja), én a
magam részéről komoly aggodalommal nézek előre.
A mai társadalom elhiteti, hogy nincs bűn. Ez az
ördög műve, mert ő sokkal jobban tudja, mint mi,
hogy milyen katasztrofális a bűn és a kárhozat, ezért
azt sugallja mindenkinek: „Ugyan már! Ne hallgass a
hülye papokra! Neked nincs bűnöd! Nem raboltál,
nem gyilkoltál, jó vagy! Minek Neked gyónni?! Meg
templomba járni?! Jó keresztény vagy te otthon is!”
És a nagy százalék bedől a gonosz lélek ezen
hazugságainak. Látszik ez nagyon, elég bármelyik
templomban a szentmisén körülnézni. Nem a bántás
szándékával írom ezeket, nem sértegetni, hanem
gyógyítani akarok. A tény attól még tény marad, hogy
éppen én mondom ki. Muszáj ezeket leírnom, mert
én, mint plébános felelős vagyok a rám bízottakért.
Nem akarom, hogy a némaságom vádoljon majd
egykor az Igazságos Bíró előtt. Azért írom le ezeket,
mert bízom abban, hogy előbb-utóbb az olvasók nem
csak elolvassák, hanem meg is értik, hogy ez nekik
szól. Folyt köv. – Kallós Péter

Híreink
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek,

akik részt vettek Cecén, illetve Vajtán a búcsúi
szentmiséken; aki ott volt október 4.-én a vajtai
misén, szép élménye lehetett, hiszen a vendég kórus
és zenekar igazán gyönyörűen, professzionális
módon szerepelt. Aki nem volt ott, sajnálhatja.

Október 13.-ával véget érnek az
alsószentiváni 13.-i búcsúk, jövőre ismét lesznek
természetesen. Mindenkinek köszönöm, akik
segítettek benne, vagy részt vettek. Jó érzés látni,
hogy azért még vannak imádkozó katolikus
keresztény magyarok ebben a pogányság
tengerében, amit magunk körül látunk.

A felnőtt katekézisek természetesen
folytatódnak, ezek rendjét a szentmiséken hirdetem,
illetve adott esetekben személyesen is hívok meg
embereket.

Már készüljünk jó előre december 8.-ára, a
Szeplőtelen Fogantatás ünnepére, ami Cecén lesz;
szervezzük úgy, hogy ott tudjunk lenni délelőtt.
Tavaly sajnos elég kevesen voltak ebből a 4 faluból,
de remélem, hogy az idén többen leszünk.

Nagyon köszönöm azoknak a szülőknek a
szavahihetőségét, akiknek a gyerekei járnak
hittanra. Hiszen a házasságkötéskor és a
kereszteléskor Magának Istennek ígérték ezt meg.

Ami nélkül nem lehet meg a keresztény ember
vasárnapja:

Alsószentiván Szombat 16.00.
Vajta Vasárnap 8.30.
Cece Vasárnap 10.00

Sáregres Vasárnap 12.00



„AZ ÖN FÉRJE MEGMENEKÜLT A POKOLTÓL”
Egy francia pap Ars-ba indult. A vonaton a fülkében az útitársai másról sem beszéltek, mint azokról a
csodákról, amelyek a szent falujában történtek. A pap mellett ült egy hölgy, akinek arcát sűrű gyászfátyol fedte,
és csendben hallgatta, amiket mondtak. Amikor a zarándokok Ars-ban kiszálltak a vonatból, a hölgy a paphoz
fordult. „Engedje meg, hogy kövessem Ars-ba. Nekem ugyanis mindegy, hogy hová megyek, mert csak azért
utazom, hogy eltereljem a gondolataimat”A pap megígérte, hogy segít neki. Amint a templom közelébe értek
lassan lehajtott fejjel jött éppen szembe a szent plébános. Hirtelen megállt a gyászruhás hölgy előtt, és halkan
így szólt hozzá: „Az Ön férje megmenekült a pokoltól”. Az asszony mélyen megdöbbent, erre az atya újra
mondta: „Igen megmenekült, a tisztítóhelyen van, és Önnek nagyon sokat kell imádkoznia érte. A híd korlátja,
és a folyó vize között volt még annyi ideje, hogy felkeltse magában a bűnbánatot. Az Isten Anyja esdette ki ezt
a kegyelmet számára. Májusban, az Ön szobájában állt egy Szűzanya szobor, és az Ön hitetlen férje ezt
nemcsak eltűrte, de néha még imádkozott is Önnel. Ezért nyerte el halálakor a bűnbocsánatot.” Az útitárs pap
ebből semmit sem értett, ezért a hölgy elmagyarázta neki. Most már gyógyultan hagyom el Ars-ot. Az orvosok
egészségi állapotom miatt javasolták nekem az utazást, mert nagy fájdalom marcangolta szívemet. Az én
hitetlen férjem öngyilkosságot követett el, pedig abban a reményben éltem, hogy vissza tudom vezetni Istenhez.
Miután ez történt vele, azt hittem, hogy örökre elveszett, és soha sem fogom viszontlátni. Most azonban Ön is
hallhatta, amikor a szent plébános azt mondta, „Megmenekült”. Hiszem, hogy újra fogok vele találkozni a
mennyben, ezért gyógyultam meg.

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt–Krisztus Király ünnep 2.

Templomunk harmadik mellékoltárán Jézus
Szentséges Szívének szobra látható. Az Úr Jézus
határtalan szeretetét ábrázolja, mert végtelenül
szeret minket. Jézus Szentséges Szívének külön
ünnepe is van, júniusban. A mi templomunkban sok
körmenetet tartunk. Jézus Szíve ünnepén is. Június
minden napján Jézus Szíve tiszteletére ennél az
oltárnál mindig van Szentmise és litánia. Negyedik
mellékoltár az Irgalmas Jézust ábrázolja képen, a
felirattal, Jézusom, bízom Benned! Ezen a képen az
Úr Jézus Szent Szívéből két sugár tör elő, egy piros,
és egy fehér. Ez akkor történt, mikor a kereszten
meghalva egy katona lándzsával megnyitotta
oldalát, és abból azonnal vér és víz folyt ki. Ez a
vér, és víz tisztítja meg a lelkeket. Ez a kép azt
ábrázolja, és mutatja, hogy az Úr Jézus végtelenül
irgalmas. Mindenkinek megbocsát, aki megbánja
őszintén  bűneit.  Itt  áll  a  gyóntatószék  is,  hogy
őszintén megbánjuk, és meggyónjuk bűneinket.
Kilépve pedig mindjárt az Irgalmas Jézus képénél
imádkozhatjuk el az elégtételt, és biztosak lehetünk,
hogy az Irgalmas Jézus megbocsátotta bűneinket.
Sok szép kép is van még templomunkban, mely
szenteket ábrázol. Szent Pió Atyát, akiről majd még
részletesebben írok, mert el fogok zarándokolni
sírjához. Aztán Szent Péter apostolnak is van képe,
Szent Filoménának, aki fiatal vértanú leány volt,
Szent Goretti Mária, aki szintén vértanú volt, a
tisztaság áldozata. Nagyon fiatal szentek. Ez is azt
mutatja, hogy gyerekek is lehetnek szentek, fiatalon.
Nekem azonban legjobban az a kép tetszik, amely a
Boldogságos Szűzanyát ábrázolja. Csodálatosan
szép, hófehér ruhában, hófehér palástban, fátyollal a
fején, kezében pedig egy szál liliom. A kép alatt a
felírás. „A Szeplőtelen Tisztaság” E kép alatt
mindig friss virág van, és gyertya. Sokan jönnek,

hogy a Szűzanyát, mint a Szeplőtelen Tisztaságot
tiszteljék. Képzeljétek el, a templomunk mellett
pedig egy ház áll, majdnem egybeépítve a
templommal. Ebben kedves nővérek laknak. Ezek a
kedves nővérek nagyon szeretik az Úr Jézust, és a
Szűzanyát. Elhatározták, hogy nem mennek férjhez,
nem alapítanak családot, hanem egész életükben
csak az Úr Jézust, a Szűzanyát, és embertársaikat
szolgálják. Ruhájuk különleges kék-fehér színű,
melyen egy szívet is viselnek. Gyűrűjük is három
részből áll. Egy vas rész, melyen felírás
szolgálólány, aztán arany Jézus felírással, és ezüst,
Mária felirattal. Mindig a templomban imádkoznak
a Szentségi Jézus előtt. Példájukat sokan követik.
Nap közben a Szentségi Jézus soha nincsen
egyedül, mert nemcsak a kedves nővérek, hanem
sokan jönnek imádkozni. Gondoljátok el, hogy ezek
a kedves nővérek sokszor éjszaka is virrasztanak, és
a templomban imádkoznak. Folyt köv….




	Gyónás – 3.

