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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

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

Gyónás – 5.
Most, hogy elkezdődött a Nagyböjti idő, a
készületek közül első helyen áll a lélek
megtisztítása, vagyis a jó szentgyónás elvégzése.
Mivel a bűnbocsánathoz nélkülözhetetlen, nem
véletlenül az Anyaszentegyház 3. parancsa így
hangzik: „Évente gyónjál, és legalább a húsvéti
időben áldozz meg!” Néhai plébánosom szokta
mondani, hogy aki csak ennyit tesz, az előbb-utóbb
ennyit sem fog tenni. Akkor ezt nem értettem, most
már tudom: sajnos tökéletesen igaza volt ebben.
Mindenki láthatja, mennyire leszoktak az emberek a
gyónásról. Pedig mindenki megtanulta ezt hittanból,
ebben az újságban is többször írtam már róla, sokak
számára sajnos hiába. Pedig ez nem játék, mert
halhatatlan lelkünk sorsa, örök üdvösségünk vagy
éppen örök kárhozatunk múlik ezen. Egyébként a
havi szentgyónás nagyon ajánlott. Akkor is, ha
valakinek nincs súlyos bűne. Azért, mert minden jó
szentgyónás kegyelmet ad, és segít a bűn elleni
küzdelemben, a lelki életben állandó lendítő erő.
Erre pedig ebben az elpogányosodott világban,
amely sok bűnt reklámoz, nagyon szükséges. Az
érvényes, vagyis a jó szentgyónás feltételei: bánni a

bűnt / ígérni a javulást / az esetlegesen okozott
anyagi vagy erkölcsi kárt a lehetőségekhez
mérten jóvátenni / a gyónásban a súlyos bűnöket
faj és szám szerint bevallani (persze amennyire az
ember emlékszik rá) / legyen meg a szándék a
gyónás után az elégtételt elvégezni. Ezek
szándékok egyszerre mind szükségesek. Ha valaki
szántszándékkal nem vall be a gyónásban súlyos
bűnt, akkor a gyónás érvénytelen és szentségtörés.
Ha valaki véletlenül felejt ki súlyos bűnt, akkor a
gyónás jó és érvényes, de a kifelejtett bűnt majd
legközelebb kell megemlíteni. A bocsánatos bűnöket
csak ajánlott bevallani. A gyónástól nem kell félni,
akkor sem, ha valaki már évtizedek óta nem gyónt;
Isten nagy szeretettel hív és vár mindenkit kivétel
nélkül. Nincs olyan bűn, amire ne lenne bocsánat! A
gyóntatószékben a gyónás imái ki vannak
függesztve, de ha valaki azt sem tudja elolvasni,
akkor is gyónhat érvényesen, csak a fentebb említett
szükséges feltételek legyenek meg. Mindezek
tükrében mindenkinek sok kegyelmet kívánok a
nagyböjti szentgyónáshoz, hogy mindenki jusson el
Isten bocsánatához a gyóntatószékbe! - K. P.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk ideje:
Március 25.-e csütörtök 16.00 Sáregres

18.00 Cece
Március 26.-a péntek 16.00 Vajta

18.00 Cece
Március 27.- e szombat 16.00 Alsószentiván
A lelkigyakorlatot vezeti: Szabó István atya, sárosdi plébános. A lelkigyakorlat alkalmával ő is
gyóntat és prédikál. Nagyszerű alkalom a szentgyónás elvégzésére, és a lelki készületre.
Különösen azoknak, akik már nagyon régóta nem gyóntak. Mindenkit szeretettel várunk!

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!



AZ ŐRANGYAL

Egy történet Vianney Szent Jánossal kapcsolatban: A nagyapám, Maurice Vernay bérkocsis volt Roanne-ban, és
nagyon sok dolga volt, mert kocsijai kényelmesek voltak, lovai pedig erősek. Jámbor ember volt, aki soha nem
indult hosszabb útra anélkül, hogy Szentmisére ne ment volna. Egyik nap felkereste egy tábornok özvegye,
hogy a komornájával együtt vigye el őket Ars-ba. A nagyapám úgy ítélte, hogy ez az idő meglehetősen
kedvezőtlen, mert a folyók megáradtak, és egy gázlón kellett átkelni, ami ilyenkor nagyon veszélyes. De
mindezek ellenére a parancsoláshoz szokott asszony kitartott elképzelése mellett. Így mégis útnak indultak. A
vadul hömpölygő folyó láttán, amelyen át kellett kelni, a nagyapám újra habozni kezdett, de a hölgy a kocsi
ülésén, csak nem nyugodott, és megparancsolta, hogy induljanak. A ló erősen küzdött az áradattal, mégis
hamarosan elveszítette a talajt a lába alól, és mindenestül sodródni kezdett. Nagyapám, aki itt már semmit sem
tudott tenni egész szívével őrangyalához kiáltott, őt hívta segítségül. Hirtelen úgy tűnt számára, hogy egy erős
kéz ragadja meg a ló kantárszárát, és vezeti át a túlsó partra. A ló megkettőzte erőfeszítését, és elérte a partot.
Ekkor nagyapám tekintélyt parancsoló hangon fordult a hölgyekhez. „Köszönjük meg az Úristennek, hogy
minket ilyen csodálatos módon kiragadott a halál torkából” És mind mélyen meghatódva borultak le a földre,
hogy hálát adjanak Istennek. Ars-ba megérkezvén a két hölgy egy szállodába ment, közben nagyapám azonnal a
templomba indult, ahol elsők között ért a sekrestyébe. Még mielőtt gyónni kezdett volna, így szólt hozzá a
plébános: „De Maurice papa, hogy is volt képes ilyesmire! Mekkora könnyelműség egy ilyen áradó folyóba
belemenni. Mindannyian meghaltak volna, ha az őrangyala nem jön segítségükre!” El sem lehet képzelni, hogy
nagyapám mennyire meglepődött. Erről ugyanis rajta és a két nőn kívül senki sem tudott.

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt Karácsonya és
zarándoklat Szent Pió atya sírjához – 2.
…Barátaimmal nagytakarítást tartottunk a
lakásban, hogy minden ragyogó tiszta legyen.
Mivel még elsőáldozók nem voltunk, csak
gondolatban bántuk meg bűneinket, mert még
gyónni nem mehettünk.
Kék Elefánt főzött, sütött, mert ő ebben nagy-
mester. Karácsony estére halat, és töltött
káposztát készített, mákos, diós bejglit sütött.
Amit lehetett előre elkészített, hogy az ünnepen
ne kelljen már sokat dolgozni. Hát egyszer csak
csengettek. Terike néni állt az ajtóban, nagy
kosárral, és táskájában fazékkal. A frissen esett
hóban olyan volt, mint egy hóember. Kíváncsian
kukucskáltunk kosarába, mi is van benne.
Halászlét főzött, és a kosárból hurka, kolbász,
szalonna került elő. Még elővarázsolt sok finom
almát, banánt, narancsot, és krémes lepényt
sütött. Nagyon örültünk egymásnak, és mindjárt
megmutattam Terike néni szobáját. Kék Elefánt
pedig megsütötte a hurkát, kolbászt, melyből jól
bevacsoráztunk. 24-én Szent Este a betlehemes
pásztorjáték után a Tisztelendő bácsi Szentmisét
mondott, és közösen feldíszítettük a templomi
karácsonyfákat a szívekkel, és a jászolba tettük a
jó cselekedet szalmaszálait. A Tisztelendő bácsi
mindenkinek osztott ajándékot, a fiúknak kis
autókat, a lányoknak apró babákat, plüss
játékokat. Mindenki szaloncukrot is kapott mellé.

Mikor hazaértünk már járt a Jézuska.
Csodálatosan szép karácsonyfa állt a szoba
közepén. Alatta kis betlehem, és becsomagolt
ajándékok. Először imádkoztunk, énekeltünk,
aztán kibontottuk a csomagokat. Hát képzeljétek
el, mi elefántok prémmel bélelt ormányvédőt
kaptunk, hogy a hidegben ne fázzon az
ormányunk. De Terike néninek is hozott ám
valamit a Jézuska. Meleg kendőt, sálat, és
papucsot. Volt még egy nagy csomag is, melyet
nagy izgalommal bontottunk ki. Hát Szent Pió
Atya képe volt benne. Szeretettel, jósággal nézett
ránk a képről a kedves Atya, és rögtön el is
határoztuk, hogy hová is helyezzük a képet a
szobában. A vacsora után társasjátékot
játszottunk, és beszélgettünk Pió Atyáról… Folyt
köv.


