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

Halottak napja
November 1.-én megünnepeljük azokat, akik már
elérték a célt, halottak napján, 2.-án pedig azokért
imádkozunk, akik jó irányban vannak, de még nem
érték el. Fontosnak tartok erről írni, hiszen
mindenki érintett benne. Ahogy kimegyek a
temetőbe, látom a gondozott sírokat, sok koszorút,
égnek a mécsesek a síron. Ez szép dolog, hiszen jó
gondozni elhunyt szeretteink sírját. Csak nem
szabad elfelejteni, hogy az elhunyt számára ez
SEMMIT sem jelent már. Hiszen ilyen módon
rajtuk már nem segíthetünk. Aki üdvözült, az már
vég nélkül élvezi Isten boldogító színe látását, aki
pedig elkárhozott, azon már nem tudunk segíteni; az
sajnos végleg elveszett, örökre Isten gyűlöletében,
reménytelenségben, és önvádban van. De tudjuk,
hogy aki Isten szeretetében, a MEGSZENTELŐ
KEGYELEM ÁLLAPOTÁBAN hal meg (elvesztés
esetén ezt a jó szentgyónás adja vissza), de még
nem eléggé felkészülve, annak az üdvösség elérése
előtt meg kell tisztulnia, mert csak így juthat célba.
Illetve, le kell vezekelnie a bűnök utáni adósságot.
A halál pillanatában az érdemszerzés ideje lezárul,
ezért a tisztuló lelkek önmagukon nem tudnak
segíteni. Mi viszont tudunk, hiszen összetartozunk
velük, mi a küzdő Egyház vagyunk, ők pedig a
szenvedő Egyház. 3 módja van, hogy segítsünk
rajtuk: ima /szentmise felajánlása / búcsú nyerése.
A búcsúról való helyes gondolkodásról a terjedelme
miatt nem tudok most bőven írni, csak annyit
jegyzek meg, hogy egyesek azt állították, miszerint
az Egyház a bűnbocsánatot pénzért árulta volna. EZ
HAZUGSÁG!!! Ilyen soha nem volt. A
bűnbocsánatot a szentgyónás adja meg, és búcsú
nyeréshez is kell a szentgyónás. De ezt szentmisén
hirdettem, meg fogom is. Tehát a lényeg: ha a
meghalt, tisztuló hozzátartozóink most
beszélhetnének hozzánk, azt kiáltanák:
imádkozzatok értem, mondassatok misét, nyerjetek
nekem teljes búcsút! Ha mi oda kerülünk, mi is
vágyni fogunk rá, mert akkor előbb üdvözülünk.
Meg aztán - ha az országos szintet nézzük - az
eltemetettek legnagyobb része még látszatra sem
volt keresztény, Isten nélkül éltek és haltak meg,
szentségek nélkül. Na persze, sokan mondták, hogy
hisznek Istenben, csak éppen egyáltalán nem

eszerint éltek. Mondani meg nem elég, élni is kell.
De ha az Isten végtelen irgalmából kapott
kegyelemmel az utolsó pillanatban mégis
együttműködtek, és nem kárhoztak el, óriási
szükségük van a mi segítségünkre. Csak szerintem
sokszor a csak papíron keresztény hozzátartozóknak
sem jut eszébe, hogy segítsenek az elhunyton. Ezért
imádkozzunk mi minden elhunytért! És neveljük
úgy a környezetünket, hogy ők is majd
imádkozzanak értünk.  – Kallós Péter

Híreink
November hónapban van Szent Erzsébet

ünnepe. Ennek kapcsán a tevékeny szeretet végzőire
gondolunk, akik szabadidejük feláldozásával segítik
a rászorulókat. Ilyet mindenki megtehet: rányitni az
ajtót a betegekre, elbeszélgetni a magányosakkal.
Ehhez nem kell pénz, de óriási ereje van.

Megköszönöm mindazoknak, akik eddig már
adakoztak a cecei temető ravatalozójának a
kibővítésére. Nagyon-nagyon sok pénz kell hozzá.
Aki az alapítvány számlájára fizet be, az ennek az
1/3-át az adójából visszaigényelheti. Erről papír a
templomban található. Itt külön persely is van erre
a célra kihelyezve. Isten fizesse meg!

Már készüljünk jó előre december 8.-ára,
keddre 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.
Akik még nem járnak, azokat is szeretettel várjuk.

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



A TÖKÉLETESSÉG AKADÁLYA

Lyon környékéről egy szolgálólányt különös feladattal küldtek a plébánoshoz (=Vianney
Szent Jánoshoz). „Atyám, mondta, az úrnőm azért küldött ide, hogy megkérdezzem, jó úton jár-
e?” „Igen gyermekem, válaszolt azonnal. Kedves ő Isten előtt, de még sokkal kedvesebb lenne,
ha minden nehézségnél, ami éri nem jajveszékelne olyan nagyon” A fiatal szolgálólány egy
szóval sem árulta el, ki ez az úrnő, a plébános mégis mindent tudott róla.

A szent Ars-i plébános rendelkezett a lélekbelátás adományával. Ezzel Szent Pió atya is
rendelkezett, ezen kívül Jézus Krisztus sebhelyeit is viselte. Néhány érdekes eset Pió atyáról.
Mikor áldoztatott, gyakran kihagyott olyanokat, akiknek a lelke nem volt rendben. Egyszer egy
negyvenes hölgyet, aki az áldoztató rácsnál térdelt, Szent Pió atya elküldött. „Menjen innen”
mondta. A nő halálsápadtan elhagyta a templomot. Miért is küldte el az atya, mindenki szeme
láttára? A nő jól tudta ezt. Fiatalkori barátjával elkövetett házasságtörése miatt.  Ugyan
meggyónta bűnét, de minden megbánás és jó elhatározás nélkül. Ezért küldte el Pió atya. A nő
egész nap gondolkodott, majd arra az elhatározásra jutott, hogy új életet kezd. Miután Pió
atyánál őszintén bűnbánattal szentgyónást végzett, újra letérdelt az áldoztató rácshoz, és akkor
már megáldoztatta az atya. Egy fiatal férfit is ugyanígy elküldött, „Neked előbb gyónnod kell”
mondta az atya. Nem minden pap lát a lelkünkbe, de Isten és mi tudjuk, mit követtünk el.
Akinek még meg nem gyónt súlyos bűne van, mielőtt szentáldozáshoz járulna, annak gyónnia
kell, őszinte bűnbánattal, mert anélkül nagyon súlyos bűnt, szentségtörést követne el.

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt–Krisztus Király ünnep 3.
Bennünket, elefántokat, és a gyerekeket is nagyon
szeretik. Mindig kapok tőlük süteményt, vagy csokit,
pláne ha ministrálok. Hű, most elárultam, hogy a
Tisztelendő bácsi megengedte, hogy én is
ministráljak. Különösen is szeretek csengetni
Úrfelmutatáskor. A mi templomunkban nagyon sok
ministráns van. A Tisztelendő bácsi beosztja, hogy ki
melyik misén ministráljon. Különösen is szeretek
adventi időben a roráté misén ministrálni. Akkor
kapunk papírból kivágott szíveket, melyeket fel lehet
akasztani. Aki még nem volt elsőáldozó piros szívet
kap, aki áldozott a Szentmisén sárgát, aki pedig
ministrált kék színű szívet kap. Ezeket aztán
szorgalmasan gyűjtögetjük, és Karácsonykor a
templomot díszítő karácsonyfára akasztjuk. Persze
nagy áldozat, mert a roráté Szentmise kora reggel
kezdődik, és bizony nehéz kibújni a hideg téli
reggelen a puha ágyból, de aki az Úr Jézust szereti, az
szívesen meghozza ezt az áldozatot. Aki pedig a
legtöbb szívet gyűjti, a kedves nővérektől ajándékot is
kap. De most térjünk vissza Krisztus-király ünnepére.
Délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepélyes
Szentmise. Ezen legalább 50 ministráns volt, és talán
200 gyerek is, szüleikkel, nagyszüleikkel. A
Szentmise után ünnepélyes körmenet kezdődött.
Olyan nagy megtiszteltetés ért, hogy el sem tudom
mondani, ugyanis én vihettem Krisztus-király szobrát.
Sokan  zászlót,  gyertyát  vittek.  Legelöl  a  körmeneti
kereszt, majd gyertya, és zászló-vivők. Aztán nagyon
sok gyerek majd ministránsok csengővel, felváltva
csengettek. Ezután a baldahin alatt a Tisztelendő bácsi

Szentségmutatóban áldást osztva vitte a Szentségi
Jézust, a kenyér színében. Természetesen gyönyörű
virágfüzérrel volt díszítve a Szentségmutató. Az egyik
kedves nővér készítette nagy szeretettel az Úr
Jézusnak. Azután az énekkar ment, sok szép éneket
énekelve, Krisztus-király tiszteletére. Az énekkar után
kék-fehér ruhás kislányok vitték a Szűzanya hófehér
virágokkal feldíszített szobrát. Ezután nagyon sokan
imádkozva, énekelve mentek. Olyan hosszú volt a sor,
hogy nem is láttam a végét. Amerre a körmenet
elhaladt az ablakokban virágok, és égő gyertyák
köszöntötték az Úr Jézust. A Tisztelendő bácsi
megállt az utcák fordulatánál, és áldást osztott az Úr
Jézussal. Amerre mentünk idős beteg nénik, bácsik
ültek a házuk előtt, jól felöltözve, bundában, akik már
nem tudtak elmenni a körmenetre, de itt a házuk előtt
imádkozva várták a Szentségi Jézust. A Tisztelendő
bácsi megáldotta őket egyenként. A templomba
visszaérkezve a Tedeumot énekeltük, vagyis Istent
dicsérő hálaadó éneket Folyt köv...




