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

Advent

Egyházi szempontból az egyházi év az adventi
időszakkal kezdődik el. Ahogy annak idején a
zsidók várták a Megváltót, mi is erre gondolunk
vissza, és készülünk elő lélekben Karácsonyra.
Nagyon fontos ezt a lelki várakozást ébren tartani,
mert sajnos olyan fájó látni, hogy sok mai ember
is olyan helyzetben van, mint a régiek: lelki
sötétségben botorkálnak. Régen vártak, mi meg
tudjuk, hogy eljött, de sokan nem akarják ezt
tudomásul venni, és nem engedik be Istent az
életükbe. „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki
meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá,
vele eszem, ő meg velem. (Jel 3;20)” De a legtöbb
lélek ajtaja zárva, és sokan hallják a kopogtatást,
de eltompultak, és nem akarnak ajtót nyitni.
Félnek Istent beengedni az életükbe. Az ünnepeket
ugyan megtartják, mert az kellemes, de nem
akarnak igazán jól élni. Persze nem baj a
karácsonyi csillogás, de az a kár, hogy sokaknak
az ünnep lényege csak ez. Krisztustól kaptuk a
legnagyobb ajándékot: ÖNMAGÁT,
megváltásunkat. Megszámlálhatatlan ember élt
lelki sötétségben, keresve a biztos utat, de nem
találta meg. Most meg tálcán kínálkozik a
lehetőség, de sokan nem, nem, nem és nem
akarják megérteni, hogy Isten jót akar nekünk,
akkor is, amikor valamiket megkíván tőlünk. A
Karácsony szívet melengető, kedves ünnep.
Persze, hogy ezt jó külső módon is megünnepelni,
de régen rossz, ha CSAK ebből áll az ünnep. Noha
ilyenkor sokan elmennek a templomba a
karácsonyi misére (ez JÓ), az év többi részében
nem akarják meghallani az Istenhez, a kegyelem
forrásához hívó harangszót vasárnaponta (ez NEM
JÓ). A lélek ajtaján viszont a kilincs belülről van.
Krisztus kitartóan kopog, de nem tör be,
szabadnak lettünk teremtve, dönthetünk akár
ellene is. De egyáltalán nem éri meg
visszautasítani Isten kegyelmét, hiszen anélkül
semmire sem megyünk. Ha régóta be is van zárva
a lélek ajtaja, mindig ki lehet nyitni (=egy jó

szentgyónással), és akkor máris minden jó felé
irányul. Szívből kívánom minden kedves
olvasónak, hogy az advent a lelki készület és igazi
megtisztulás ünnepe legyen, a Karácsony pedig
igazi lelki örömben teljék! – Kallós Péter

Karácsonyi miserend
Nap / Hely Időpont
December 24.
péntek

!!!!!!! Változás!!!!!!!

Alsószentiván 16.00
Vajta 18.00
Sáregres 20.00
Cece 22.00
December 25.
szombat
Vajta 8.30.
Cece 10.00
Sáregres 12.00
Alsószentiván 16.00
December 26.
vasárnap
Vajta 8.30.
Cece 10.00
Sáregres 12.00
Alsószentiván 16.00

Az ünnepek elmúltával se feledkezzünk
meg arról, hogy MINDIG kereszténynek kell
lennünk.

Nagyon szépen köszönöm az
egyházközségek nevében a kedves testvéreknek az
egész évi kitartást, az áldozatokat, amiket az
Egyházért hoztak, az adományokat, sokak kétkezi
munkáját. Ezek nélkül bizony nem lehetne
boldogulni. Isten jutalmazza meg túlcsorduló
mértékkel!!!



EGY CSODÁLATOS GYÓGYULÁS
LOURDESBAN

1927. július 8-án a Lourdes-i Orvosi Bizottság
megállapította, hogy a Liverpoolba való Mr.
Traynor Jakab meggyógyulása, aki egy
zarándoklattal mint tehetetlen nyomorék
érkezett Lourdes-be, az emberi ismereteket
felülmúlja. Traynor úr 43 éves, és a háborúban
Antwerpennél fején sebesült meg még 1915-
ben. Gallipolinál három golyót kapott, melyek
jobb karját teljesen megnyomorították. Öt évig
feküdt kórházban, járni, és karját használni
nem tudta. Tizenhat műtétet hajtottak végre
rajta. Mikor bejelentette, hogy szeretne
Lourdes-ba menni orvosa nem akarta engedni,
végül nagy sokára mégis beleegyezett. Az
utazás alatt és utána Lourdesbe érkezve a beteg
nagyon rosszul volt, de a visszautazás előtti
napon hirtelen meggyógyult. Keating érsek így
írt erről az esetről: „A kegyelmek
bekoronázása volt Traynor Jakab csodálatos
gyógyulása. Mi mindnyájan szemtanúi
vagyunk ennek, hogy csoda történt” Egy újság
az „Universe” fényképet is közölt, amint
tolókocsiban hozták a nyomorékot Lourdesbe,
aztán gyógyulása után maga tolta haza
kocsiját, később más betegeknek is tett
szolgálatokat.

VIII. FEJEZET BENEDEK ELEFÁNT ÉS DINI
LOURDES-BAN – 1.

Kedves Gyerekek! Végre elérkezett február. Azért
szeretem ezt a hónapot, mert ilyenkor van
Gyertyaszentelő ünnepe. Ez a nap a Kis Jézus
bemutatásának-napja a jeruzsálemi templomban.
Ilyenkor a templomokban ünnepi Szentmise van, és
gyertyát szentelnek. Az égő gyertya jelkép. Azt
jelképezi, hogy Jézus a világ világossága. De elárulom
nektek, hogy miért szeretem különösen ezt a
szertartást. Mert az égő gyertyával körmenet van a
templomban.  Mi  elefántok  nagyon  szeretjük  a
körmenetet, és mindig szívesen, örömmel veszünk
részt rajta. Templomunkban ilyenkor kezdődik a
Lourdes-i kilenced is, vagyis kilenc nappal február. 11.
előtt, imádkozunk mindennap, a Lourdes-i Szűzanya

tiszteletére. Én már az utolsó napokon nem veszek
részt, mert Lourdes-ba fogok zarándokolni, a jelenés
évfordulóján, a betegek külön vonatán.
Már nagy izgalomban vagyok. Imádkozom a beteg
kisfiúért, és kérem a Szűzanyát, gyógyítsa meg! Mit
gondoltok, vajon meg fog-e gyógyulni? Én nagyon
bízom benne, hogy otthagyhatja a tolókocsit. Tudjátok,
ha csodás gyógyulás történik, az emberek otthagyják a
gyógyászati segédeszközeiket a barlangban. Azért
látható kegytemplomokban mankó például, mert a
meggyógyultnak már nem volt rá szüksége. És jelként
otthagyta, hogy lássuk, a Szűzanya közbenjárására
milyen csoda is történt, vagy például fehér bot, ha a
vak visszanyerte látását.
Nagy izgalommal készültem az útra, mert ilyen külön
vonaton még nem utaztam, ahol a betegek segítségére
is lehetek.
Február 9-én érkezett el a nagy nap, mikor felszálltam
a vonatra. Mindjárt összetalálkoztam Dinivel, és kis
barátjával, Milánnal. Milánt édesanyja kísérte, de Dini,
és én is, segítségére voltunk a hosszú úton. Persze más
felnőtt betegek is utaztak bizakodva a gyógyulásban.
Idős bácsik, nénik, mankóval, látás, mozgássérültek,
súlyos betegségben szenvedő emberek. Sok ápoló, és
segítők is utaztak a betegekkel együtt. Nagyon szép
vidéken robogott a vonat. Hegyek, erdők között,
gyönyörködtünk  a  szép  tájban.  Hát  egyszer  csak
megálltunk, és láttuk a táblán a kiírást LOURDES.
A vonat nem ment tovább, megállt, és a
mozdonyvezető bácsi is segített a betegek
szolgálatában. Csodálkozva láttam, hogy egy hatalmas
nagy teknős áll a peronon, és sok különleges formájú
kocsit tol maga előtt. A kocsik úgy néztek ki, mint
régen a hintók. Kék felhajtható tetejük volt. A vonatról
lesegített mozgás, és látássérülteket ilyen kocsiba
segítették, és elindultak a Lourdes-i Bazilika felé….
Folyt köv.


