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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

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

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK SZENTMISÉRE JÁRÁSBAN ÉS SZENTGYÓNÁSOKBAN
GAZADAG ÚJ KEGYELMI ÉVET KÍVÁNUNK!

Gyónás – 4.
…Maga Krisztus mondta az apostoloknak:
„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok
bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok az
bűnben marad!” (Jn 20; 22-23) Kell ennél
érthetőbb? Szerintem elég egyértelmű és világos
útmutatás. A gyónás a kezdetektől megvolt az
Egyházban, Isten kívánsága szerint. Az apostolok,
és az általuk felszentelt püspökök tudatában is
voltak régen is a bűnbocsátó hatalomnak. Na persze,
ez nem azt jelenti, hogy bármelyik pap
önkényeskedhetne; ha a gyónó megfelelőképpen
felkészült, és elvégzi a gyónását, akkor köteles
feloldozni. Hiszen enélkül nincs bűnbocsánat. Bűn
pedig rengeteg van a mai világban. Az egyik
leginkább látványos bűn a vasárnap
megszentségtelenítése. Magának Istennek a
kívánsága: „Az Úr napját szenteld meg!” Ha az
országos átlagot nézem, akkor a katolikusnak
kereszteltek kb. 90%-a ezt semmibe veszi. Aki

pedig ezt semmibe veszi, magát Istent veszi
semmibe! Itt nem lehet alkudozni, aki képes rá,
hogy elmenjen szentmisére, és nem megy, az
egyszer mind számon lesz kérve. És aki
hanyagságból, lustaságból nem teszi, annak NEM
LESZ mentsége! A másik leglátványosabb bűn az
emberi testtel való visszaélés, különösen a nemiség
terén. Sokan azzal dicsekszenek, ami szégyenükre
válik. A mai társadalom egyes bűnöket
felmagasztal, és jónak állít be ezen a téren is. Félő,
hogy ennek sok áldozata lesz. De a jó hír: NINCS
sem olyan fajta, sem olyan sok bűn, amire ne lenne
bocsánat. ISTEN IRGALMA VÉGTELEN NAGY!
Ha valaki akar változni, őszintén bánja a bűnt és
ígéri a javulást, akkor minden bűne bocsánatot nyer
a szentgyónásban. És aki kitart a valódi
kereszténységben, szentgyónásait rendszeresen
elvégzi, és a megszentelő kegyelem állapotában hal
meg, az üdvözül! Ez a legfontosabb, és ez a
lehetőség mindenkinek adott. Ennél nagyobbat nem
is lehetne elérni. Folyt köv… - K. P.

Kedves Olvasók! Segítséget szeretnék kérni, ami nem kerül SEMMIBE! Csak annyit, hogy mindenki a
személyi jövedelem adója első, felajánlható 1%-át ajánlja fej a Magyar Katolikus Egyháznak a 0011-es
technikai számon, a második 1%-t pedig ajánlja fel a Cecei Római Katolikus Templom Alapítványa 1993.
javára, ennek adószáma: 18481037-1-07! Kérem, szóljanak a rokonoknak, ismerősöknek, akiknek csak lehet,
hogy az adóbevallás megfelelő rovatába ezeket a számokat írják be! Ez nem kerül semmibe, mert ezt az
államéból adjuk! Ha 0 forint az adó, akkor is írják be. Most így ingyen lehet nagy jót tenni, néhány tollvonással!
Kérem, ne hagyják veszni! Előre is nagyon köszönjük, hiszen az egyházközségeknek SEMMILYEN más
jövedelme nincs, CSAK a hívek adományai! Azért a cecei alapítványnak, mert csak itt van alapítvány, más
egyházközség számlájára NEM LEHETSÉGES. Rokonokat, ismerősöket megkérni nem kerül semmibe, de
viszont az egyházközség nyerhet általa. Nagyon szépen kérem, ne hagyjuk az 1%-okat veszni, szükségünk van
rá nagyon! Mindenkinek előre is köszönjük, Isten áldja meg segítő szolgálatukat!

Ide hív minket Krisztus minden vasárnap:
Alsószentiván Szombat du. 4. óra
Vajta Vasárnap fél 9 óra
Cece Vasárnap 10 óra
Sáregres Vasárnap 12 óra
  Az örök üdvösségben mindenki (már aki odajut) még jobban át fogja érezni, mit jelentett itt a földön a
szentmise, micsoda kegyelmek sokaságát adja az embernek, aki helyes lelkülettel vesz részt rajta!



SPIRITIZMUS:  „JULES ÁLLJON MEG!”

Abban az időben történt, amikor sokan foglalkoztak spiritizmussal, és vettek részt ilyen összejöveteleken. A
jobb társaságokban ez nagy divat volt. Jules gróf, aki nagybirtokos volt az év nagy részét Párizsban töltötte.
Világfi létére jó keresztény volt. Sokszor jött Ars-ba és a szent plébánosnál gyónt. Egy alkalommal ismét Ars-
ba  indult.  Egyenesen  a  templomba  tartott,  és  látta,  hogy  a  plébános  ott  áll  az  ajtóban.  A  gróf  mosolyogva
nyújtotta felé a kezét, a szent azonban elutasította, szigorúan mondta: Jules, álljon meg, Ön tegnapelőtt az
ördöggel társalkodott, gyónja meg!” A gróf elképedve állt meg, mert már el is felejtette, hogy egy spiritiszta
összejövetelen vett részt. Engedelmesen követte a szent plébánost, aki a gyóntatószékben szóról szóra elmondta,
hogy mi történt a grófnő szalonjában az ördögi összejövetelen. Végül elmondta, hogy mindez a gonosz lélektől
való, és megígértette, hogy többet ilyenen nem vesz részt. Nemsokára a fiatal grófot Párizsban megint arra
kérték, hogy vegyen részt asztaltáncoltatáson. De a szent plébánosnak adott ígéretet nem szegte meg. A többiek
elhatározták, hogy nélküle tartják meg a szeánszot. Jól akartak szórakozni, de az elmaradt, mivel a médium ezt
mondta.”Nem értem, itt egy felsőbb hatalom működik, aki meggátolja tevékenységünket.”

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt Karácsonya és
zarándoklat Szent Pió atya sírjához – 1.
Kedves Gyerekek! Krisztus- Király vasárnapja után
már advent következett. Ez Úrjövetet jelent, vagyis
készülünk 4 héten keresztül Karácsony szent
ünnepére. Ekkor ünnepeljük, hogy Isten Fia, vagyis az
Úr Jézus emberré lett, istállóban született. Édesanyja,
Szűz Mária, aki egész életében tiszta, szeplőtelen,
bűntelen életet élt. Így érdemelte ki, hogy a
Megváltónak, Isten Fiának Édesanyja legyen. Ilyenkor
Adventben különösen is emlékezünk a várakozó
Szűzanyára, aki nagy-nagy örömmel várta a Kis Jézus
születését. Mivel Isten megajándékozott bennünket
Szent Fiával karácsonykor, ennek emlékére mi is
ajándékot kapunk. Én is sokat gondolkodtam, hogyan
is szerezhetnék az Úr Jézusnak örömet, és a
Szűzanyának. Elhatároztuk barátaimmal, hogy részt
veszünk a hajnali roráté miséken, és
önmegtagadásokat, jó cselekedeteket is fogunk
végezni. Így készülünk az ünnepre. Bizony nehéz a
téli hideg, sötét hajnalokon kibújni a jó puha, meleg,
ágyból, de mindegyikünk meghozta ezt az áldozatot.
A kedves nővérektől így szíveket kaptunk, melyekkel
majd a karácsonyfát díszíthetjük. Kaptunk még
papírcsíkokat, úgy nevezett szalmaszálakat. Erre kell
ráírnunk a jó cselekedeteket, aztán karácsony-este a

Kis Jézus jászolyába tesszük. De nemcsak mi
elefántok, hanem a gyerekek is jeleskedtek a roráté
miséken való részvétellel. Sok-sok ministráns jött el,
és kisebb gyerekek is, akik még nem is voltak
elsőáldozók. A Szentmise után a kedves nővérek forró
teát osztottak a rorátén résztvevőknek, és reggelit is
kaptak az iskolába igyekvő gyerekek. Bizony ropogott
a frissen esett hó a talpunk alatt, és fázott az
ormányunk, de egy jó meleg sállal bekötöttük, így már
nem is fáztunk. A Tisztelendő bácsi nagyon
megdicsért bennünket, elefántokat buzgóságunkért, és
képzeljétek a pásztor-játékban, mi lehetünk a három
királyok. Kis Elefánt pedig pásztor szerepet kapott.
Egyik ádventi délután levelet kaptam a kedves
gyümölcsárus nénitől, Terike nénitől. Kellemes
ünnepeket kívánt, és szomorúan számolt be róla, hogy
egyedül tölti az ünnepeket, mert hozzátartozói
meghaltak, rokonai pedig kinn élnek Jeruzsálemben.
Hívták, hogy menjen el hozzájuk, de Ő nem akar ilyen
messzire utazni. Ekkor támadt az ötletem, hogy
meghívom, ne töltse egyedül a szeretet ünnepét.
Mindjárt levelet is írtam, melyben szeretettel hívtam
meg, ne legyen magányos a szeretet ünnepén. Mi
elefántok úgyis összejövünk, mert mindig közösen
ünnepelünk. Terike néni igen megörült a
meghívásnak, és írta, hogy 23-án délután már itt is
lesz. Folyt köv…


