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

„HA MEGTÉRTEK, ÉS ISTENHEZ FORDULTOK, MÉG A KÖVEK IS GABONÁVÁ VÁLTOZNAK,
ÉS A FÖLD TELE LESZ KRUMPLIVAL”!

A SZŰZANYA SZAVAI  LA SALETTE-BAN
HOGYAN TELJESEDETT BE A SZŰZANYA ÍGÉRETE ITT 2010-BEN CECÉN?

A múlt hónapi újságban írtam a Szűzanya 1846-os La-Salette-i jelenéséről, és a tönkrement termésről. Nem is
gondoltam, hogy a Szűzanya jelet ad ígéretének beteljesülésére itt napjainkban, Cecén. Mindenki tapasztalta,
hogy milyen rettenetes ítéletidő volt mostanában. A szörnyű áradások, özönvízszerű esőzések sorozata, a
viharos szél minden terményt szinte elpusztított. A vetés tönkrement a földeken, és a kertekben. Mikor Péter
atya hazajött a júniusi újság első számával, hogy fénymásoljuk le, táskájából egy nagy szatyor gyönyörű friss
borsót vett elő. Döbbenten néztem, mert még a zöldségesnél sem láttam ilyet az idén. Mariska néni küldi,
mondta Péter atya, az Ő kertjében termett. Igen elcsodálkoztam, és elgondolkoztam ezen. Mariska nénit 2007
óta ismerem, mióta Péter atya, a fiam, Cecére került. Mariska néni, aki teljes mértékben megvalósítja az Úr
Jézus Evangéliumát. Sohasem hiányzik a templomból. Mély Isten és emberszeretete, gyermeki ragaszkodása a
Boldogságos Szűzanyához példaértékű, és példamutató. Önzetlen szeretettel, őrangyalként vendégül látja
rendszeresen Isten szolgáit. Mindenben segít, amiben tud. Tavaly fájdalmas betegségének terhét is Isten iránti
szeretetből viselte, és hála a Boldogságos Szűzanyának meggyógyult. Így aztán nem csodálkozhatunk, hogy a
Szűzanya áldása van a kertjén, és mikor máshol minden tönkremegy, nála bőséges a termés. Áldja meg a jó
Isten, és segítse a Szeplőtelen Szűzanya életének minden napján, hogy sokáig legyen példakép, nemcsak a
ceceieknek, hanem mindnyájunknak. - Kallós Tiborné

A Szentáldozás – 1.
Krisztus saját Maga maradt itt közöttünk. Ahogy az
utolsó vacsorán kimondta: „Ez az én testem … Ez
az én vérem …”, úgy a kenyeret és bort saját testévé
és vérévé tette. Az Egyház a kezdettől fogva
tudatában volt ennek, évszázadok alatt Isten pedig
csodákkal is igazolta, hogy az Oltáriszentség nem
csak jelkép, nem csak megemlékezés, hanem élő és
eleven valóság; testével, lelkével, Istenségével és
emberségével, minden kegyelmével jelen van az
Oltáriszentségben. Próbatétel, hogy egyszerűnek,
közönségesnek tűnik a kenyér és bor színe alatt,
hiszen kívülről továbbra is csak kenyeret és bort
látunk. De tudjuk, mi az igazság. Felbecsülhetetlen

érték az Oltáriszentség, és a lehetőség, hogy
szentáldozáshoz járulhatunk. Mégis, mennyi gond
van ezzel kapcsolatban is. Azzal, hogy a legtöbb
ember ezzel nem foglalkozik, vagy egyesek
éppenséggel szentségtörően áldoznak. Úgy
gondoltam, kell erről írni. Hiszen Maga Krisztus
mondta meg: „Ha nem eszitek az Emberfia testét, és
nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek.” (Jn
6; 53) Mivel pedig rendszeresen, MINDEN
vasárnap hivatalosak vagyunk a szentmisére,
normál körülmények között elvileg nemigen lehet
akadálya a rendszeres szentáldozásnak…  folyt köv.
– Kallós Péter

Ide hív minket Krisztus minden vasárnap:
Alsószentiván Szombat du. 6. óra

Vajta Vasárnap fél 9 óra
Cece Vasárnap 10 óra

Sáregres Vasárnap 12 óra



Földrengéskor

A közép amerikai Costarica államban fekvő Carthago városát egy szörnyű földrengés csaknem
teljesen elpusztította. E katasztrófa alkalmával egy nagyon különös esemény történt, melyet egy
akkori „America” című folyóirat is közölt.
Don Gulierrez Ezekiel az 1906-os elnökjelölt, az akkori kongresszus elnöke éppen a
Rózsafűzért imádkozta otthon a családjával, mikor az első heves földlökések jöttek. Övéi közül
némelyek azonnal menekülni akartak ki a házból. Don Ezekiel azonban visszatartotta őket,
mindaddig, amíg a Rózsafüzért el nem imádkozták, mert nem akarta félbeszakítani. Családja
engedelmeskedett. És mily nagy lett az ámulatuk, mikor kimentek az utcára, és a várost
romokban heverve találták. Egyetlenegy ház sem maradt épen, csupán az ő házukon nem támadt
még egy repedés sem, és a földrengésnek legkisebb nyomát sem lehetett rajta felfedezni.
Kétségen kívül áll, hogy a Rózsafüzér Királynője oltalmazta meg házukat. Mi is mindig nagy
bizalommal imádkozzuk a Rózsafűzért, a Szent Szűz oltalmát kérve!

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt Karácsonya és zarándoklat Szent Pió
atya sírjához – 5.
…Mikor megérkeztem, és leszálltam az autóbuszról
először a Kegyelmek Anyja templomába siettem. Hát
alig tudtam bemenni, mert éppen Szentmise volt,
zarándokoknak, de olyan nyelven, amit nem értettem.
A kolostor és környéke, a kórház, melyet Vigasztalás
Házának hívnak, és a Keresztút csupa nyüzsgés volt.
Én még ennyi zarándokot soha nem láttam. Mikor
végre sikerült lejutnom a kriptába, ahol Pió Atya sírja
van, csodálkoztam el igazán. Virágerdő és gyertyák
ezrei borították a jóságos Atya sírját, és rengeteg
imádkozó, akik mind-mind a segítségét,
közbenjárását kérték a csodálatos életű Atyának. Én
is buzgón imádkoztam, értetek gyermekekért is. Hisz
Pió Atya annyira szerette a gyerekeket, és sok-sok
beteg kisgyermek gyógyult meg közbenjárására. Hát
képzeljétek amint imádkoztam, egyszer csak
Afrikából érkeztek zarándokok. Mind fekete bőrűek
voltak, az Atyák is, akik velük jöttek. Olyan cifra
tarka ruhában, amilyet még soha nem is láttam.
Elkezdtek dobolni, és kézi csörgettyűvel kísérték,
közben kiabáltak, Éljen Páter Pió, Vivát Páter Pió.
Így magam is megtapasztaltam, hogy Pió Atya
mennyire népszerű, nemcsak Európában, hanem más
földrészeken is. Este az egyik panzióban kényelmes
szállást, és finom vacsorát kaptam. Másnap pedig
megnézhettem a kolostort is, ahol Pió Atya élt.
Láttam a celláját, mely nagyon egyszerű, az ebédlőt,
ahol étkezett társaival, és a gyóntatószéket, ahol
annyi csodálatos megtérés történt. Gondoltam, hogy
még egyszer meglátogatom a kriptában sírját, de
előbb vásárolok sok képet, és könyveket is, Pió

Atyáról. Hát amint betértem a könyvesboltba az
utcáról nagy félelmetes kiabálást hallok. Pió Atya,
Pió Atya, ments meg minket a szörnytől, segítség,
segítség!! Gyorsan kinéztem, és látom, hogy
rohannak az emberek, félelmükben kiabálnak.
Először én is megijedtem, milyen szörnyet láttak,
aztán megpillantottam kedves barátomat, Dinit, a
dinoszauruszt. Nagyot trombitáltam, akkor meg tőlem
ijedtek meg az emberek. Egyre nagyobb lett a
kiabálás, segítség, segítség, dinó, a szörny! Nem kell
félni, kiáltottam, Dini a barátom, nem bánt senkit, de
nem hallgattak rám. Mindenki elrohant, így szinte
egyedül maradtunk az utcán. Nagy örömmel
köszöntöttem Dini barátomat. Jé, te itt vagy,
Benedek, csodálkozott. Képzeld, itt mindenki fél
tőlem. Lenn voltam a kriptában, és mindenki
elmenekült, mikor meglátott. Gyere, menjünk,
imádkozzunk a Keresztútnál, mondtam barátomnak.
Mikor odaértünk, már az emberek nem menekültek,
mert látták, hogy Dini nem bánt senkit, sőt hangosan
imádkozik, és énekel… - folyt köv.


