
„SZENT KERESZT” ÚJSÁG
A Cecei Római Katolikus Egyházközség saját tájékoztatója a híveknek
2007. 11 – 3. szám.
Az ötleteket a plébániára várom: Cece, Rákóczi u. 4.  Tel: 235-055

Hirdetés: december 8.-án ünnepséget rendezünk a Szűzanya tiszteletére. Részletes program a következő számban!
„Botrány-rovat”- Inkvizíció-2
…II. Frigyes német-római császár tehát felállított
egy nyomozó hivatalt, aminek a feladata az volt,
hogy  külön  feljelentés  nélkül  is  kiderítse,  hol
lehetnek esetleg eretnekek, akik bomlasztják a
társadalmat és az egységet. Ez a hivatal el is fogott
olyan személyeket, akiket eretnekséggel
gyanúsítottak,  és  el  is  jártak  ellenük.  De  sajnos  a
császár ezt a szervet felhasználta saját hatalmának
megerősítésére, ugyanis saját politikai ellenfeleit is
elfogatta,  és  eretnekség  címén  elítélte.  Nem  kell
részleteznem, hogy ez mennyire helytelen. De ez a
visszaélés csakhamar eljutott a pápa fülébe is.
Természetesen felszólalt a visszaélések ellen, és
hogy ilyen ne is fordulhasson elő, elrendelte, hogy a
kihallgatáskor az Egyház képviselőinek is jelen kell
lenniük, és nekik kell megállapítani, hogy a
gyanúsított eretnekséget tanít-e vagy sem. Ő maga is
felállított egy nyomozó hivatalt, ami erre szakosodott
(Inkvizíció=nyomozás). Ezt nevezzük ma
inkvizíciónak. Így az Egyház komoly lépést tett az
ártatlanok védelmében, és a törvényesség érdekében.
Ez teljesen humánusnak tűnt, hiszen így a vádlottnak
volt lehetősége megjavulni, illetve védekezni.
Amennyiben viszont a vád bebizonyosodott, és az
illető nem volt hajlandó megváltozni, úgy a
törvényes államhatalom (tehát NEM AZ
EGYHÁZ!!!) eljárt ellenük, egészen a kivégzésig is.

Vagyis a hamis tanítók fizikai büntetését mindig az
államhatalom hajtotta végre. Fájó tény, hogy egyes
esetekben a kor elöljárói felhasználták az inkvizíciót,
hogy egyes személyeket vagy csoportokat politikai
célokból eltüntessen az útból. Ezekért a
visszaélésekért nem lehet az Egyházat hibáztatni.

Fájó  tény  az  is,  hogy  a  vallatásban
megengedettek lettek a kínzás bizonyos formái.
Szerencsére nem minden. Manapság „inkvizíciós
módszer”-nek szoktak nevezni valami nagyon
kegyetlen kínvallatást, de ez történelmileg nem igaz.
Az inkvizíció a korabeli bírósági eljárások közül a
legenyhébb volt. A királyi és városi bíróságok sokkal
szigorúbban és kegyetlenebbül vallattak, az
inkvizíciónak pedig megvoltak a maga szigorú
szabályai a vádlott védelme érdekében.
Természetesen ma már helytelenítünk minden
erőszakos vallatást. Sajnos, mint mindennel, az
inkvizícióval is voltak egyéb visszaélések, és nem
mindig tartották be az akkor humánusnak számító
szabályokat. De megintcsak az egyes bírók, hóhérok
és katonák hibái miatt nem lehet sem a papokat, sem
az Egyházat hibáztatni. Visszaéléseket sajnos ma is
lehet tapasztalni, és ez nem a törvény hibája, hanem
a végrehajtóké. Abban a korban is voltak szentek és
nagy egyházi tanítók, akik tiltakoztak az inkvizíció
ezen módszerei ellen is. Folyt. köv. - K.P.

Hasznos tudnivalók -A keresztség-1.
A keresztség a szentségek ajtaja, ami eltörölhetetlen
jegyet ad, Isten gyermekévé és a Mennyország
örökösévé tesz. Jézus Krisztus rendelte, és aki
Őhozzá akar tartozni, az megkeresztelkedik, és
keresztény módon is él. A kettő szorosan összefügg.
Annak idején, amikor felnőttek tértek meg az
apostolok szavára és keresztényekké lettek, kérték,
hogy a saját kis gyerekeiket is kereszteljék meg,
mondván: mi is azok vagyunk, persze, hogy őket is
keresztényként neveljük. Ma is ez a helyzet: amikor
kis gyereket keresztelünk, a szülő kéri a keresztséget,
de egyúttal vállalja is természetesen, hogy a
gyermekét keresztényként neveli. Minden jó szülő,
amit jónak tart, tovább akarja adni a gyerekének: ez a

normális. A kereszténység pedig életünk alapja,
rendkívül fontos, hiszen MINDEN ettől függ. Azért
írom most ezt,  mert  fájó nézni,  hogy hányan vannak
beírva az anyakönyvbe, mint megkereszteltek, de
ebből milyen keveset látunk a templomban, gyakorló
keresztényként. Abszolút önellentmondás a gyereket
megkereszteltetni, de utána hittanra nem járatni,
templomba nem hozni. (Nem küldeni: HOZNI!) Pl.
sokan hivatkoznak a kommunista egyházüldözésre.
Ez nem érv, mert akkor is lehetett, de egyébként:
halhatatlan lelkünk örök üdvösségénél NINCS, és
NEM  IS  LEHET  FONTOSABB.  Aki  elég  karakán,
és igazi keresztény volt, nem csak papíron, az mindig
megtalálta a módját, hogy a gyerekét kereszténynek



nevelje – hála Istennek. Isten áldja meg az ilyen jó
szülőket!

Folyt köv. – K.P.

EGY ELSŐÁLDOZÓ KISLÁNY BÖLCS VÁLASZA
Egy hitehagyott tudós, aki megvetett mindenféle vallásosságot, egyszer gúnyosan kérdezte egy elsőáldozó
kislánytól :„Mondd csak, Te valóban elhiszed, hogy az Úr Jézus abban a kis ostyában jelen van?” „Ó, igen,
erősen hiszem”- válaszolt a kislány. „De figyelj csak - okoskodott a tudós, - a Miatyánk így hangzik : Isten az
égben van, te is így imádkozol, Miatyánk, aki a mennyekben vagy!” „Hát persze, válaszolt a kislány, de el tudja –
e Ön imádkozni a Hiszekegyet?” „Megpróbálom, felelt a tudós, bár régen tanultam.” „Jól van, akkor, kezdje el
kérem!”
A hitetlen eleget tett a kérésnek, és kezdte: „Hiszek egy Istenben a mindenható Atyában…” „Elég, elég!”-
szakította félbe a kislány – „Ha a jóságos Isten mindenható, akkor számára egyáltalán nem lehetetlen, hogy
egyidejűleg a mennyben és a Szentostyában is jelen legyen!” A gúnyolódó erre nem számított. Torkán akadt a
szó. Szégyenkezve állapította meg, hogy egy ártatlan gyermek sokkal jobban megérti a Legméltóságosabb
Oltáriszentség titkát, mint egy öntelt, gőgös tudós.
Gyerek-sarok
I. FEJEZET: BENEDEK ELEFÁNT RÓMÁBAN – 2.
…Képzeljétek, aztán kikukucskáltam a kabát ujján,
hát mit látok, a kedves mosolygós légikisasszony
szolgálja fel a finomabbnál finomabb falatokat
tálcán. Óvatosan kinyújtottam az ormányomat, és a
tálcáról sok finomságot elcsentem. A kisasszony azt
hitte, hogy elfelejtettek arra a tálcára ételt tenni, így
másikat hozott. Hát így jóllakva szépen elaludtam.
Mikor felébredtem, egy taxi hátsó ülésén találtam
magam, a kabátban. Szent ég, ijedtem meg, hová
visznek? Az üzletember olaszul beszélgetett a
taxissal, melyből sajnos semmit sem értettem. Mikor
elértünk valahová, és az üzletember kiszállt,
óvatosan kibújtam a kabátujjból, és elszaladtam.
Teljesen ismeretlen helyen voltam. Ahogy
körülnéztem, egy kedves mosolygós kisfiú futott
elém, és beszélni kezdett, de sajnos olaszul, így
semmit sem értettem. Mutatta, hogy menjek utána.
Egy nagy házhoz értünk, ahová a kisfiú hívott, és
megismerkedhettem egy kedves vendégszerető olasz
családdal. Mivel látták, hogy idegen vagyok,
szeretettel fogadtak. Finom ebéddel kínáltak,
természetesen spagettivel, és megkóstolhattam a
finom olasz fagyit is. Albertó, mert így hívták a
kisfiút, elkísért a Szent Péter térre is. Hálásan
köszöntem meg a sok finomságot, és az uzsonnát is,
melyet a kedves olasz néni csomagolt számomra.
A  Szent  Péter  tér  igen  nagy,  középen  oszloppal.  A
hagyomány szerint itt feszítették keresztre Szent
Pétert, fejjel lefelé. Hatalmas a Szent Péter Bazilika,
és a téren sok-sok ember. Mindenki egy kémény felé
nézett. Akkor még nem értettem, hogy miért, de
aztán később megtudtam. A kéményből felfelé szálló
fehér füst jelzi, ha megválasztják az új pápát.
Képzeljétek, egyszer csak nagy ujjongás, kiabálás,
éljenzés. Hát látom ám, fehér füst száll fel a
kéményből, és nemsokára megszólaltak az óriási
harangok is. Az egész teret betöltötte a harangzúgás,
az éljenzés, a boldog örömteli kiáltás. Aztán rövid
idő után a Szent Péter Bazilika erkélyén bejelentette

az egyik bíboros atya latinul, hogy van pápánk,
Joseph Ratzinger bíboros, aki a XVI. BENEDEK
nevet választotta. Akkorát trombitáltam örömömben
ormányommal, hogy mindenki megijedt Rögtön
elhatároztam,  hogy  az  én  nevem  is  Benedek  lesz,
vagyis „Benedek Elefánt”. Az új Szentatya pedig
mosolyogva, hófehér reverendában, örömmel lépett a
Bazilika  erkélyére,  és  köszöntötte  a  téren
egybegyűlteket. Én folyamatosan trombitáltam
örömömben, az emberek pedig éljeneztek, ujjongtak.
Volt, aki énekelt, és táncra is perdült. Közben az új
Szentatya képét osztogatták. Én is kértem néhányat,
hogy tudjak majd itthon a barátaimnak adni.
Folyt köv. Benedek elefánt

Szentmisék rendje:
Péntek Este 17.00
Szombat Este 17.00
Vasárnap Délelőtt 10.00
A keresztény ember a vasárnapot szentmisével és
munkaszünettel ünnepli meg! Erre mind a
testünknek, mind a lelkünknek nagy szüksége van!

Magyar Katolikus Rádió: 1341 kHz
Örömhír mindenkinek! Itt, Cecén, jól fogható.
Érdemes hallgatni!

Kérem, ha elolvasta, adja tovább egy helyi ismerősének ezt a
papírt!
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