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A keresztény család – 2.
…A jó családi élet a jó házassággal kezdődik. Na, azt
hiszem, erről a témáról könyveket is lehetne írni, de
most nem szeretnék. A lényeg talán, hogy jól
átgondolva, megfontolva, átimádkozva, felelősen kell
belemenni az ismerkedésbe, udvarlásba és a
házasságkötésbe. A nehézségek forrása a leginkább az,
hogy a házasságban már nem egy ember van, hanem
kettő, a családban pedig már a született gyermekek is. És
akármennyire is szeretik egymást, mivel mégiscsak
különböznek egymástól, ebből lehetnek súrlódások, és
vannak is. A megromlott családi élet kicsiben kezdődik,
és képes tragédiába torkollani. Mit lehet ellene tenni? A
helyzet nem is olyan bonyolult, mint amilyennek tűnhet.
Aki a jézusi tanácsot megfogadja, máris megoldotta a
problémákat. Krisztus pl. a haraggal kapcsolatban nem
csak azt mondta elítélendőnek, aki öl, hanem azt is, aki
haragot táplál magában. Miért? Nagyon egyszerűen
azért, mert a gyilkossági is nagyon sokszor a haragból
ered. Ha gyökerében sikerül a problémát orvosolni,
akkor jobb a családi élet. Hogy is néz ez ki a családi
életben? Mindenki figyeljen oda a másikra. Ha mindenki
betölti a saját szerepét a családba, és jól tölti be, akkor a
légkör egészségesen működik. Ellenben ha mindeni csak
azt hangoztatja, hogy mi jár neki, és mik az elvárásai,
akkor a légkör előbb-utóbb puskaporossá válik. Ha a
család tagjai kölcsönösen oda tudnak figyelni a másikra,
a hétköznapi élet gondjait mindig meg tudják beszélni,
akkor nem maradnak feszültségek a mélyben, hanem
mindig túl tudnak lépni a gondokon, és nem csak
emésztődnek, őrlődnek. Hogy milyen a családi élet, az a
legtöbbször nem a külső körülményektől függ, hanem
attól, hogy a család tagjai hogyan állnak hozzá.
Következzék itt egy tanulságos kínai mese, amit
jegyeseknek sokszor el szoktam mondani, és
gyakorlatilag is megvilágosítja a jó családi életet. A
mese a lap túlsó oldalán található… Folyt köv. – K. P.

Híreink
Kedves Olvasók! Segítséget szeretnék kérni, de

nem magamnak, hanem az egész Cecei
Egyházközségnek. Hetek óta sokaknak feltűnt, hogy
nem szól a nagyharang délben. Szakértő megvizsgálta,
és megállapította, hogy elég nagy a baj, az egész fa
szerkezetet ki kell cserélni, mert annyira elöregedett. Ha

időben nem foglalkozunk vele, beszakadhat, és a
templom  épületében  is  súlyos  károkat  okozhat.   A
szakértő ránézésre azt mondta, hogy kb. 2 millióba is
belekerülhet. Így muszáj elkezdeni gyűjteni. Évek óta
azért  kértük  az  ingyen  felajánlott  SZJA  1%-okat,  hogy
ilyen bajokra legyen tartalék pénz. Köszönöm azoknak,
akik felajánlották, habár túl sok nem jött össze. Most
még célirányosabban kérjük tisztelettel a segítséget.
Háromféleképpen lehetséges:

1. Aki ingyen akar jót tenni, az az előbb említett
SZJA 1% felajánlásával teheti meg az adóbevallásban.
Az adószám: 18481037-1-07. Aki nyugdíjas, az kérje
meg a gyerekét meg az unokáját, hogy ide ajánlja fel az
1%-ot.

2. Aki pedig tud adakozni erre a célra, az
alapítvány bankszámlaszáma: 11736051-20004240
Aki tud erre befizetni, hálásan köszönjük. Aki erre
befizet, az a befizetett adománya 30%-át az adójából
visszaigényelheti. Erről tudunk igazolást adni igény
szerint.

3. A cecei templomban külön erre a célra ki van
téve egy persely.

Elgondolkodtam a következőn: a legutóbbi
hivatalos felméréskor Cecén kb. 1000 ember vallotta
magát katolikusnak. Ha ezek közül mindenki csak 2000
Ft-t adna (márpedig az nem sok), akkor már meg is
lenne a szükséges 2 millió. Isten fizesse meg!
További hírek: Mindenkinek nagyon köszönöm, aki a
nagyböjti lelkigyakorlaton részt vett. Kevesen voltunk,
de voltunk.

Az Egyház parancsa: „Évente gyónjál, és
legalább a húsvéti időben áldozzál!” Ez
nélkülözhetetlen. A gyóntatószék szűk és kicsi ajtaja
valójában a Mennyország kapuja. Aki tehát nem akar
átmenni az előbbin, nem fog az utóbbin sem. A bűnök
eltörlésének boldog tudata semmi mással nem ér fel, a
gyónásban Isten jóságával találkozunk.

A Húsvéti Szent Három Nap liturgikus
eseményei a templomajtókon olvashatóak lesznek!
Ide hív minket Krisztus minden vasárnap:
Alsószentiván Szombat du. 6. óra
Vajta Vasárnap fél 9 óra
Cece Vasárnap 10 óra
Sáregres Vasárnap 12 óra



Kínai mese a mennyországról és a pokolról
(Ez persze csak kitaláció, de a tanulsága nagyon érdekes minden emberi kapcsolat, főleg a családi élet

szempontjából.)
Egy ember mennyről és pokolról beszélgetett az Úrral.
 - Jer, lásd a poklot! – mondá az Úr.  Beléptek egy terembe, ahol jó néhányan ültek körül egy pörkölttel telt,

hatalmas üstöt. Csonttá-bőrré soványodtak, az arcuk kétségbeesett. Mindegyikük kanalt tartott a kezében, mellyel
az üstbe nyúlhatott, de a kanál nyele sokkal hosszabb volt, mint a saját karjuk, így nem tudták a szájukba tenni az
ételt. Leírhatatlanul szenvedtek.

- Most jer velem a mennyországba! – hívta a férfit egy idő múlva az Úr.  Egy másik terembe jutottak,
pontosan olyanba, mint az első: ugyanaz a húsos üst, ugyanolyan sok ember, ugyanolyan hosszú nyelű kanalak.
Csakhogy itt mindenkin látszott, hogy boldog és jóltáplált.

- Nem értem – csodálkozott a férfi. – Miért boldogok ezek és miért nyomorultak amazok a másik teremben,
ha egyszer minden ugyanaz?! - Ó, ez igazán egyszerű – mosolyodott el az Úr. – Az itteniek a hosszú kanállal a
szemközti társukat etetik, azok meg őket. Így mindenki jóllakott. Ők megtanulták etetni egymást.

VIII. FEJEZET BENEDEK ELEFÁNT ÉS DINI
LOURDES-BAN – 3.

…Aztán egyik jelenésnél azt mondta a Szűzanya, hogy
mosakodjék meg a forrásban. Először Bernadett a Gave
folyóban akart megmosdani, de a Szűzanya kérésére itt
a barlangnál kaparni kezdte a földet, ahonnan forrás tört
elő, melynek csodálatos vize betegeket gyógyít.
Lourdes a betegek zarándokhelye. Nem is tudják
elképzelni mennyi, mennyi beteg jön ide, és milyen
sokan meg is gyógyulnak. - És aki nem gyógyul meg? -
kérdeztem. Tudja, - felelt az öreg teknős - Lourdesnek
az a csodája, ha valaki nem is gyógyul meg testileg, de
lelkileg teljesen megváltozik. A betegség keresztjét
megerősödve, Isten akaratában megnyugodva viseli.
Örömmel megy haza, és lélekben sokkal könnyebben
viseli a szenvedést. - Hogyan mutatkozott be itt a
Szűzanya? – kérdeztem. - Hát ez egy nagyon érdekes
történet - mondta az öreg teknős. - Bernadett nagyon
egyszerű kislány volt, és amikor azt mondta a
Szűzanya, hogy én vagyok a „Szeplőtelen Fogantatás”,
fogalma sem volt róla, mit jelent ez. Egész úton a
jelenés után mondogatta magában, hogy el ne felejtse,
míg a Plébános Úrhoz ér. Én sem tudtam, hogy mit
jelent ez, mert csak négy évvel ezelőtt mondta ki a
Szentatya azt a hittitkot, hogy a Szűzanya szeplőtelenül
fogantatott, vagyis mentes volt az eredeti bűntől, és
minden más személyes bűntől is. Egész életében tiszta,
szeplőtelen volt. Bernadett nem tudta ezt, de a Plébános
Urat meggyőzte ez a bemutatkozás, mert rájött, hogy a
kislány ezt nem találhatta ki magától. Aztán a jelenések
után először kápolnát, aztán templomot, majd ezt a
hatalmas Bazilikát építették. Itt a Bazilikában 15
mellékoltár látható a rózsafüzér 15 titkával, de jó
időben a szabad téren van a Szentmise, a barlangnál.
Aztán a betegeket meg is merítjük a csodálatos forrás
vizében. De a legtöbb csodás gyógyulás a Szentségi
Áldás közben történik. A betegeket egyenként a

Szentségi Jézussal áldják meg. Majd meglátják milyen
szép, és megható - Aztán az öreg teknős elnézést kért,
mert mennie kellett, hogy több beteget toljon a
barlanghoz, ahol az ünnepi Szentmise kezdődött. Én is
csatlakoztam Diniékhez. Milán is tolókocsiban ülve
igen buzgón imádkozott egész Szentmise alatt,
édesanyjával együtt. Ha megnézitek a könyv
borítólapját, megláthatjátok a barlangot, és a Szűzanya-
szobrot, azon a helyen, ahol Bernadettnek a Szűzanya
megjelent Láttam, hogy Milán milyen esengve, szinte
könyörögve nézi a Szűzanya-szobrot. Ekkor arra
gondoltam, hogy a Szűzanya biztosan meg fogja
gyógyítani, hisz olyan erős a hite. Mire a Szentmisének
vége lett egészen besötétedett. Ekkor kezdődött a
gyertyás körmenet. Mindenki égő gyertyát kapott, és
énekelve vonultunk, „Áve, áve Máriát” énekelve. Én az
ormányomon vittem a gyertyát. Milán is tolókocsiban
égő gyertyával annyira lelkesen énekelt, hogy szinte
egészen berekedt. A körmenet után szállásunkra
mentünk. Folyt köv…


