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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

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

Képzeljünk el egy párbeszédet egy pap és egy
„hívő” között:

- Örülök, hogy találkozunk! Engedd meg, hogy
szeretettel meghívjalak a lelkigyakorlatunkra,
lesz gyónási lehetőség is!

- Köszönöm, de nem élek vele. Nekem nincs
bűnöm!

- Igazán? Ó, hát akkor nagy megtiszteltetés
számomra, hogy egy igazi, élő szenttel
találkoztam most!

- Hát, őszintén szólva, annak azért nem érzem
magam…

- Nos, hát akkor már meg is van: azt kell
meggyónni, ami a kettő között van. (Vagyis a
„nincs bűnöm, de mégsem vagyok szent”
között.)

- De olyan ciki. Nem gyóntam már 30 éve.
- Akkor annál nagyobb szeretettel várunk!

Nem csak én, hanem Isten még jobban!
Nagyon itt lenne az ideje.

- De mit gyónjak? Nem raboltam, nem
gyilkoltam.

- Amiről tudod, hogy ellenkezik Isten
szándékával. Pl. Aki szándékosan
elhanyagolja a vasárnapi szentmiséket,
elhagyja a gyónást, nem neveli önmagát
lelkiekben, nem imádkozik, hanyagul végzi a

kötelességét… lehetne folytatni jócskán. Az
imakönyvben lévő lelki-tükör segít.

- De akkor is kellemetlen. Meg egyébként is:
minek gyónjak egy papnak? Azok se mind
szentek. Sőt! Miket hallani néha róluk.

- Tegyük félre a rosszindulatú rágalmakat.
Persze, ők sem mind szentek. De akkor is ők
Istennek azok az eszközei, akiken keresztül
működik a bűnbocsánat. Rajtuk keresztül, de
mégis Isten az, aki megbocsát.

- De minek gyónjak? Majd én elintézem
Istennel magamban!

- Az úgy önmagában nem megy. A
bűnbocsánat lehetőségét Isten az Egyházon –
ha úgy tetszik, a papokon – keresztül adja.
Mit is mondott Jézus? „Akinek
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot
nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben
marad.” (Jn 20; 23) ezek komoly szavak.

- De én szégyelleném magam a gyónásban.
- Persze, hogy egy kis szégyenérzet

mindenkiben van. De ezt igazán le lehet
győzni. És semmi mással nem ér fel a boldog
tudat, hogy Isten igazán és tényleg
megbocsátotta a bűnöket. Ez mindennél
többet ér! Imádkozom Érted, hogy 30 év után
ismét visszatalálj az Istenhez!  - K.P.

Kedves Olvasók! Segítséget szeretnék kérni ismét, 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!

Kegyelemforrásokban ( = gyónás és áldozás) gazdag húsvéti időszakot kívánok minden kedves olvasónak!
Köszönöm azoknak, akik a nagyböjti lelkigyakorlaton részt vettek! Akik pedig nem, azokat szeretettel várjuk
továbbra is a szentgyónáshoz!



Vianney Szent János árvaháza

Vianney Szent János árvaházat alapított Arsban és a „Gondviselés” nevet adta neki. Nem is volt ez a cím
hiábavaló és alaptalan. Egyszer az árvaházban elfogyott a kenyér és egy kiló liszt sem volt a háznál. De azért a
ház nyolcvan lakója közül egy sem halt éhen. Pedig Arsban nem volt pék, akitől kenyeret lehetett volna hozni. A
tanítónő üzent a plébánosnak, hogy már csak két kis cipóra való lisztjük van, mit tegyenek? „Elegyítsétek a
kovásszal és tegyétek a dagasztóteknőbe!”- üzente vissza a szent plébános. „Holnap pedig tegyetek úgy, mintha
minden rendben volna.” Az asszony szót fogadott, és másnap nekilátott, hogy megdagassza a tésztát. És íme nagy
ámulatára a tészta csak nőtt, dagadt a keze alatt, önthetett bele vizet, amennyit akart. Végre a teknő színültig tele
lett és tíz hatalmas kenyeret sütöttek a tésztából, egyenként 20 fontost. Az egész ház tanúja volt ennek a csodának.

Máskor meg az történt, hogy Vianney Jánosnak elfogyott minden gabonája, lisztje és pénze az árvaház
számára. Már úgy volt, hogy feloszlatják az intézetet, és a növendékeket elbocsátják, mert sehonnan sem volt
kilátásban semmi segítség. Búsan ment fel a főnöknővel a padlásra, hogy személyesen győződjék meg a
szerencsétlenségről. És íme a padlás tele volt gyönyörű gabonával. Senki sem akart hinni a szemének. A Szent
plébános leszaladt a növendékekhez, és így kiáltott: „Gyermekeim a jó Isten csodálatosan gondoskodott rólunk,
mindig bíznunk kell az isteni Gondviselésben!” És elmondta a gyerekek ámuló seregének, hogy mi történt.

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt Karácsonya és zarándoklat Szent Pió
atya sírjához – 3.
Benedek, - szólt Terike néni, - el kellene zarándokolnod
Karácsony után Pió Atya sírjához! Bizony én is éppen erre
gondoltam - válaszoltam. Kis Elefánt kíváncsian nézegette
Pió Atya képét, és vékony hangon megszólalt: Mi történt az
Atya kezével, talán elesett és megsebezte a kezeit? Nem.
Nem; - válaszoltam, és mindjárt elmondtam barátomnak
Pió Atya életét, és sebeinek történetét. - Pió Atya a
Délolaszországi Pietralcinában született 1887. május 25-én.
A keresztségben Ferenc nevet kapta. Már gyermekkorában
kitűnt buzgóságával, és jámborságával. Míg testvérei
játszottak, ő félrevonult, és imádkozott. Az iskolában
szorgalmasan tanult, aztán 15 éves korában belépett a
kapucinusok rendjébe. Gyönge egészsége dacára fél
éjszakákon keresztül imádkozott, sok-sok áldozatot hozott.
Nagyon különös betegségek támadták meg Sokszor olyan
magas volt a láza, hogy más ember már régen belehalt
volna.  Senki  sem tudta,  mi  baja,  és  nem is  tudtak  segíteni
rajta. Nem is evett, mindenki azt hitte, hogy fiatalon
meghal, azonban nem így történt. Édesapja hazavitte, hogy
otthon haljon meg. Aztán az úton hazafelé hirtelen
meggyógyult, így visszament és folytatta tanulmányait.
1910-ben szentelték pappá. San Giovanni Rotondo
kolostorába került, és ott is maradt haláláig. Mindig elsőnek
ment a templomba, és utolsónak hagyta el. Sokszor a
kóruson kitárt karokkal imádkozott, ahol egy feszület is
volt. Ezen a napon, mikor, imádkozott a feszület előtt
ragyogó fénysugár öntötte el, és Jézus, mint örök
szépségben ragyogó ifjú lebegett feléje. Fénysugarak
árasztották át Pió Atyára az Üdvözítő Sebeit. Mikor
magához tért rendtársai észrevették testén a Szent Sebeket,
de Pió Atya nem akarta, hogy megtudják, olyan alázatos
volt. A hír azonban elterjedt az egész vidéken. Sok orvos is
vizsgálta, de senki sem tudott magyarázatot adni ezekre a
borzalmas sérülésekre, melyek teljesen megegyeztek az Úr
Jézus Sebeivel. Pió Atya különös kiválasztott volt, mert
rengeteg természet feletti kegyelemben részesült. Egész
élete Isten és az emberek szolgálatában telt. Rengeteget
imádkozott, szenvedett. Az emberek minden ügyes bajos
kéréseit az Úr elé vitte. Nagyon szerette a Szűzanyát, aki
csodálatosan meggyógyította felnőtt korában is súlyos

betegségéből. Pió Atya Szentmiséje igen megrendítő volt,
mert Ő titokzatos módon átélte Jézus szenvedését,
kereszthalálát. Az emberek tódultak hozzá, napokig álltak
sorban, hogy szentgyónásukat nála végezhessék. Pió Atya
megkapta azt a kegyelmet is, hogy belelásson a lelkekbe.
Tudta, hogy ki milyen bűnt követett el, és rávezette a
gyónót, hogy őszinte bűnbánatot tartson. Közbenjárására
sok-sok csodálatos gyógyulás is történt. Olyanok
gyógyultak meg, akikről már rég lemondtak az orvosok. Az
emberek rajongtak érte, tanácsait, segítségét kérték minden
ügyükben. Ő mindent meg is tett imáival, szenvedéseivel.
Az emberek adományaiból kórházat építtetett a betegek
számára. 50 éven keresztül viselte a szent Sebeket.
Szenvedését határtalan áldozatos lélekkel viselte. 1968.
szeptember 20-án ünnepelte a Szent Sebek 50 éves
évfordulóját. Rengetegen vettek részt az ünnepi
Szentmisén, és este még cellája ablakából áldást adott a
hívekre. 23-án éjjel váratlanul minden előzmény nélkül
magához vette az Úr. A sebek halála után begyógyultak.
Temetése diadalmenet volt, mindenki „szentként” tisztelte
már  akkor  is.  Később  aztán  II.  János  Pál  pápa  előbb
boldoggá, majd szentté avatta. … Folyt köv.




