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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

A keresztény család – 1.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar meghirdette a „Család
évét” 2011-re. Érdekes kezdeményezésnek tűnik, de
nagyon fontos. Miért? Mert a társadalom alapsejtje a
család, és manapság a családok – már ahol vannak – elég
sokszor lelki válságba kerültek. Illetve nincs meg az a
természetes, nyugodt és elfogadott légkör, ami
évezredeken kívül természetes volt. Sok száz éven
keresztül a házasság és a család „szent” volt, vagyis
megkérdőjelezhetetlen, megingathatatlan, és magától
értetődő. A legtöbb férfinak és nőnek egészséges képe
volt arról, hogy mi a férj és feleség, illetve az apa és az
anya szerepe. És ez általában jól is működött. Megvolt
az életnek a teljes ritmusa: 6 napot dolgoztak (a férfi a
munkahelyen vagy kint a földeken, a feleség pedig a
háztartásban), az Úr napját pedig megszentelték:
elmentek a szentmisére, utána pedig meglátogatták a
rokonokat, vagy összejött a baráti társaság. Nem volt tv,
internet, telefon, play-station, száz éve még villany sem,
de voltak rokonok, igazi barátok, jó szomszédok, és
sokkal nyugodtabb élet volt, mint most, amikor sokan a
technika rabjaivá váltak. Manapság sok a csonka család
(vagyis gyakorlatilag nincs apa), kevesebb a gyerek, és a
kapkodás miatt nincs idő alapvető dolgokra. A stressz
„megöli” az embert. Nem gyorsan, de lassan és biztosan.
Olyan a társadalom helyzete, hogy a nőt is munkába
„kényszerítik”, vagyis az ő keresete is kell a
megélhetéshez, meg a későbbi nyugdíjhoz, így amikor
az asszony fáradtan hazaesik, mert esetleg 3 műszakban
kénytelen dolgozni, holtfáradt, ideges, kapkod a
házimunkával, és nincs ideje a sem a gyerekekre, sem a
férjére (már ha van neki). És akkor sajnos nincs mit
csodálkozni azon, hogy az emberek stresszesek,
szoronganak, idegesek, a gyerekekkel sok a probléma,
mert nem neveli őket senki, nem figyelnek rájuk, és a
házasság légkörét megmérgezi az állandó „harc” a
megélhetésért, meg hogy lesz-e egyáltalán munka, meg a
tény, hogy sokan szinte éhbérért dolgoznak. Ami régen
jó volt és működött, ma, a technika vívmányai, meg a
rossz emberi hozzáállás miatt változott. Mit lehet tenni?
Hiszen mi a társadalmat nem tudjuk megváltoztatni.
Vagy mégis? Kicsiben igen. Saját magunkat, és a
környezetünket tudjuk segíteni. Akkor, ha a
rendelkezésre álló időnket beosztjuk, és a
nyugtalanságot – ami pedig sajnos része az életnek –

nem engedjük elhatalmasodni. Jó, jó, én is tudom, hogy
könnyű azt mondani. Tenni nehezebb. De azért lehet… -
Folyt köv. – Kallós Péter

Híreink

Kedves Olvasók! Segítséget szeretnék kérni, 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!

A Katolikus Rádiót technikai okokból csak az
interneten, kábelen, vagy műholdon keresztül lehet
hallgatni. Imádkozzunk, hogy kedvező elbírálásban
részesüljön, és nyerjen egy hullámhosszot, hogy
mindenhol ismét hallható legyen.
Ide hív minket Krisztus minden vasárnap:
Alsószentiván Szombat du. 4. óra
Vajta Vasárnap fél 9 óra
Cece Vasárnap 10 óra
Sáregres Vasárnap 12 óra

Minden kedves olvasónknak szívből kívánjuk, hogy ez
az év kegyelmekben gazdagon, a szentgyónások és
vasárnapi szentmisék kegyelmei által áthatott legyen!



EGY SVÁJCI NŐ HIRTELEN GYÓGYULÁSA LOUDESBEN
Lischer Lívia munkáslány 16 éves korában súlyosan megbetegedett. 1924-ben vakbélműtétet hajtottak végbe rajta,
de a hátramaradt seb nem akart begyógyulni. Ekkor az orvosok egyik szanatóriumba küldték, ahol tüdővész és
magas láz ellen kezelték. Minthogy fél év múlva sem mutatkozott semmi javulás, sőt gyomordaganatok léptek fel,
ismét visszaküldték falujába. Igen legyengült állapotban volt. 1927-ben egész testélt gipszbe tették, mert a gümőkor
megtámadta hátgerincét, és a púpot képező gerinc-csigolyák fekvés közben irtózatos kínokat okoztak neki. Bél és
hólyagbénulásban is szenvedett. 1928-ban magas láz és szívgyengeség is súlyosbította az állapotát. 1929-ben  még
hashártya-tuberkulózis is járult hozzá, úgy hogy mesterségesen kellett táplálni. Karja megbénult, az orvos közeli
halált jósolt. A beteg mindezek mellett a türelem és Istenben való megadás példája volt. Ha látogatói kérdezték,
nem szörnyű hosszúak-e az éjszakák azt felelte, mostmár nem.  Egyik órát átszenvedem, és felajánlom valakiért,
aztán a másik órát másik szándékra, és így tovább, aztán eljön a reggel. A szegény lány régi vágya és utolsó
reménye egy lourdesi zarándoklat volt. Vagy meggyógyul azon a szent helyen, vagy meghal, gondolta. Az orvos és
a plébános nagyon féltek, hogy nem bírja ki a hosszú utazás fáradalmait, végül mégis teljesítették kívánságát. 1930.
május 6-án Zürichben egy hordágyon feltették a német-svájci zarándokvonatra. Állapota az utazás alatt egyre
rosszabbodott, pénzt is vitt magával, temetésének költségeire. Az ápolók megkönnyebbültek, mikor a beteg élve
megérkezett Lourdesbe. Az első fürdés némi enyhülést hozott, de aztán megint nagy fájdalmak léptek fel. A
következő napokon csak lemosták a szent vízzel. A visszautazás előtti napon május 13-án azon gondolkodtak, hogy
ezt a szegény haldoklót élve viszik-e haza? A beteg azonban kérte, hogy még egyszer merítsék a szent vízbe.
Amikor óvatosan a vízbe merítették ezt suttogta: Édes Istenem, tégy velem, amit akarsz! Eközben a zarándokok így
esdekeltek? Uram, akit szeretsz, beteg, siess a segítségére! Aminthogy kiemelték a vízből testét olyan fájdalom járta
át, hogy azt hitte meghal, de rögtön ezután teljesen jól érezte magát. Fölkelt és járt. Az orvosi bizottság
megállapította, hogy itt hirtelen és teljes emberi ésszel meg nem magyarázható gyógyulás történt. Sőt látható
anatómiai változások is létrejöttek, az elgörbült gerinc kiegyenesedett, a gennyes sebek begyógyultak, és friss
bőrrel vannak bevonva. A vizsgálat után kimondhatatlan boldogsággal szállt fel a zarándokvonatra. Alig tudta
megérteni, hogy nem fáj a háta, és nincsen púpja. És Ő, aki csak álmatlan éjszakákat ismert most a vonaton először
aludt mindjárt 9 óra hosszat. Otthon lakásukba érve boldogan felszaladt a lépcsőn, és a Szűz anya szobor elé borult,
szíve mélyéből mondott hálát, és köszönetet. Ez a csodálatos gyógyulás tartós is maradt. Az orvos későbbi
bizonyítványa tanúsítja, hogy Lischher Lidia hat évig csonttuberkulózisban feküdt betegen, és hogy gyógyulása
csodálatos, és orvostudományi tételekkel meg nem magyarázható.

VIII. FEJEZET BENEDEK ELEFÁNT ÉS DINI
LOURDES-BAN – 2.

…Milán is ilyen kocsiba került, azt és Dini húzta, de én
is segítettem a betegeknek, közben pedig
megismerkedtünk ezzel az idős teknőssel. A teknős
páncélján nagy vörös kereszt volt felfestve. Aztán
elmondta, hogy ő itt él már nagyon régóta, és
mindenben segít az ide érkező beteg zarándokoknak.
Nemsokára minden beteg kényelmes szállást, és finom
vacsorát kapott. Az öreg teknős mindent elrendezett. Mi
pedig rögtön a Bazilikába siettünk. Hát most
csodálkoztam ám el igazán. Én még ennyi embert nem
láttam, és ennyi beteget sem. Mindenki a barlang felé
sietett, ahol az ünnepi Szentmise kezdődik majd. Út
közben az öreg teknőssel találkoztam újra, akitől
megkérdeztem, hogy tulajdonképpen mi is történt itt
Lourdes-ban 1858. február. 11-én. De amit elmondott,
olyan csodálatos, hogy eltátottam a számat. Mert
bizony ez a nagyon öreg teknős tanúja volt a Szűzanya
jelenéseknek. Tudjátok gyerekek, a teknősök igen
hosszú életűek. És ez az öreg teknős ott volt a Gave
folyó partján 1858. február. 11-én, amikor a Szűzanya
megjelent első alkalommal Bernadettnek, aki akkor 14
éves volt. Ismertem Bernadettet, kezdte mondani az
akkor történteket az öreg teknős. Nagyon sajnáltam a
családot, mert igen szegények voltak. Malmuk volt
régebben, melyben lisztet őröltek, de a család

tönkrement, és el kellett hagyniuk a malmot. Egy
nagyon szegényes, hideg helységben húzták meg
magukat, mert Bernadett édesapjának nem volt
munkája. Még tüzelni is úgy tudtak, ha a kislány rőzsét
gyűjtött testvéreivel. Én akkor még fiatal teknős
voltam, és itt éltem a Gave folyó partján. Bernadett
beteg  kislány  volt,  asztmás,  azon  kívül  iskolába  sem
járt, nem tudott sem írni, sem olvasni. A rózsafüzért
azonban mindig magánál hordta, és imádkozta. Azon a
februári napon jöttek testvérével ide gallyat gyűjteni.
Egy barlang volt itt, a folyó partján. Láttam, hogy
Bernadett a barlang felé néz, és elkezdi imádkozni a
Rózsafüzért. Csodálkoztam ezen, mert hideg volt, és
nyirkos idő. Később tudtam meg, hogy akkor látta
először a Szűzanyát. Utána még sokszor megjelent neki
a  Szűzanya,  itt  a  barlangnál.  Bűnbánatot  kért,  és  hogy
imádkozzák a Rózsafüzért… Folyt köv.




