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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

Köszönetnyilvánítás a bérmálkozás ünnepe alkalmából!

Szeretnék köszönetet, és hálát mondani mindazoknak, akik bármilyen módon segítettek a bérmálkozás ünnepe
(május 21. Cece) technikai megszervezésében, és lebonyolításában. (Festés, takarítás, plébánia udvar szépítés,
sütemények elkészítése)  Köszönet a képviselőtestületek tagjainak. Külön köszönet Ruzsás Erzsébetnek, aki kiváló
szervezőkészségével megszervezte a plébánia épületének festését, takarítását, az udvar szebbé tételét. Az ünnepi
vacsora lebonyolítását is megszervezte, és tevékenyen részt vett a képviselőtestület hölgytagjaival együtt. Hála
legyen érte! Kívánom mindenkinek a jó Isten bőséges áldását, a Szűzanya oltalmát, jó egészséget, hogy továbbra is
tevékenyen részt tudjanak venni Isten népének szolgálatában, Cece, és a többi falvak közösségének javára.

Kallós Tiborné, Péter atya édesanyja
Híreink

Istennek hála, szép és lélekben gazdag események
történtek az utóbb időben. Május 21.-én
Megyéspüspök Úr a bérmálás szentségében
részesítette a felkészült fiatalokat. A Pasztorális
körzetből 29-en voltak, ebből az általam ellátott 4
faluból összesen 19-en. Imádkozzunk értük, hogy
amit most egy életre vállaltak – vagyis hogy hű,
gyakorló, aktív tagjai lesznek az Egyháznak – abban
tényleg kitartsanak, és így legyenek lélekben igazán
boldogok Isten szándéka szerint. (Csak egy költői
kérdés: az előző évtizedekben megbérmáltak hová
tűntek az Egyházból?)

Június 4.-én szombaton, Alsószentivánon 4
felkészült hittanos kezdte meg a szentáldozásait,
másnap, vasárnap pedig Cecén öten. Értük is
imádkozzunk, hogy Krisztus Testének buzgó és
gyakori vétele állandó kegyelmi erőforrás legyen
nekik a mai nehéz világban.

Bérmálkozók és ministránsok:

Elsőáldozás Alsószentivánon

Elsőáldozás Cecén



„CSODATÉVŐ” ALSÓSZENTIVÁNI SZŰZANYA A SZEMBETEGSÉGEK GYÓGYÍTÓJA

Tavaly 2010. október 13-án hívásomra eljöttek kedves szegedi ismerőseim is köszönteni a Szűzanyát. Gyönyörű
fehér óriási csokor kardvirágot hoztak, talán így jobban emlékeznek rájuk. A búcsú után örömmel tudatták velem,
hogy egyikük a csoportból, aki rosszul látott, mióta a Szűzanyánál jártak, sokkal jobban lát. Hála legyen érte
Alsószentiván Királynőjének!! Most pedig május 13-án történt a következő eset. Innen Fehérvárról zarándokbusz
indult. A zarándokok között egy kedves, aranyos vallásos hölgy is volt, Erzsike, aki sajnos nagyon rosszul látott.
Egyik zarándokvezetőnk Marika segítette, és kísérte, nehogy elessen. Mikor hazaértünk, mondtam neki, meglátod a
Szűzanya megsegít, és jobban fogsz látni! Ma reggel, 1 héttel az alsószentiváni zarándoklat után a boltban
találkoztam vele. A zöldségeket válogatta, és nem kísérte senki. Nagy-nagy örömmel ismert fel, és elmondta, hogy
sokkal jobban lát, már a templomban az oltáron a virágokat is látja, melyeket eddig nem. Hálás szívvel adtam
azonnal hálát a Szűzanyának, ezért a nagy kegyelemért. Mindenfelé híreszteltem, hogy a Szűzanya mennyire
megsegítette zarándok-testvérünket. Kértem mindenkit, hogy adjunk hálát, és imádkozzunk a lelki vakságban élő
testvéreinkért, hogy a Szűzanya őket lelkileg tegye látóvá, hogy felismerjék Szűzanyánkat, Királynőnket, és
Megváltójukat, Királyukat, az Úr Jézust. Ezer hála a Csodatévő Alsószentiváni Szűzanyának, szembetegségek
gyógyítójának!! Kallós Tiborné

VIII. FEJEZET BENEDEK ELEFÁNT ÉS DINI
LOURDES-BAN – 4.

…Milán itt elmondta nekem, hogy szeretne
meggyógyulni, de nem akar erőszakos lenni, legyen
meg mindenben a jó Isten akarata. -Tudod Benedek,
mondta bizalmasan, sajnos az édesapám hitetlen.
Olyan szomorú vagyok, mikor azt mondja, én ugyan
nem imádkozom, és nem megyek veletek a
templomba. Teljesen felesleges időtöltés. Inkább tv-t
nézek, vagy számítógépezek. Most is kinevetett, hogy
Lourdesba jöttünk a Szűzanyához. Tudod arra
gondoltam, hogy inkább ne gyógyuljak meg, de a
Szűzanya térítse meg édesapámat. Ezért imádkozom
annyira!- Nagyon meglepett ennek a béna, beteg
kisfiúnak a bölcsessége, és hite. Testileg beteg, de a
lelke annyira szép és nemes, hogy ritkaság. Este még
sokáig imádkoztam, hogy a Szűzanya adja meg a
gyógyulást, és a megtérést is. Másnap aztán az öreg
teknős ismertette a programot. A reggeli Szentmise
után a betegeket belemerítik a forrás vizébe. Aztán
délután lesz a Szentségi Áldás. Milán dobogó szívvel
várta az áldást, mert úgy gondolta, akkor fog történni
valami. És bizony nem is csalatkozott. A sok-sok
beteg mind egymás mellett felsorakozott tolókocsival,
Volt, aki fekvőbetegként, fekve várta a Szentségi
Jézus áldását. Már jött is a Tisztelendő Atya baldahin
alatt, hozta a Legméltóságosabb Oltáriszentséget, és
egyenként a betegeket megáldotta. De már közeledett
is Milán felé. Ránéztem Dinire, és megkettőztük
imáinkat. Szűzanya, gyógyítsd meg Milánt, és térítsd
meg hitetlen édesapját! Kértük nagy hittel, és
reménnyel. És képzeljétek gyerekek, megtörtént a
csoda. Mikor a Tisztelendő Atya megáldotta a kisfiút
a Szentségi Jézussal, örömkiáltással ugrott ki a
tolókocsiból és édesanyjához futott. -Tudok járni,
futni kiáltotta boldogan, és futott körbe-körbe!-
Köszönjük, köszönjük Szűzanya, Áldott legyen az

Isten!- kiáltotta Milán édesanyja, és mindannyian
örömkönnyekkel szemünkben adtunk hálát a
Boldogságos Szűzanyának, aki csodálatosan
meggyógyította a béna kisfiút. A téren mindenki
megrendülve énekelte az Istent dicsérő hála-éneket a
Tedeumot. Milán pedig boldogan futott a barlanghoz
édesanyjával, és ott adott hálát a Szűzanyának.
Dinivel és az öreg teknőssel mi is oda siettünk, és
sokáig térdelve köszöntük meg a Szűzanyának ezt a
nagy csodát, és hogy mi is tanúi lehettünk. Aztán
képzeljétek Milán édesanyjával 100 szál gyönyörű
fehér rózsát hozott a Szűzanyának szeretete, és
hálaadása jeléül. A következő napokon sok orvos
vizsgálta meg. Orvosilag megmagyarázhatatlannak
írták le, feljegyezték ezt a csodálatos gyógyulást is. A
tolókocsi pedig a barlangba került, a többi bot, és
mankó mellé. Sokat beszélgettem Milánnal, és nekem
is elmondta, hogy szeretne majd tisztelendő bácsi
lenni, és ide Lourdes-ba jönni, hogy itt a betegeket
szolgálja, és vezesse a Szűzanyához. A Szűzanya Őt
meggyógyította, ő pedig egész életében szeretné a
Szűzanyát, és a betegeket szolgálni. Hálát adtam a jó
Istennek, hogy ilyen komoly gondolkodású kisfiú is
van, akinek mély hite és szeretete van, és nemcsak a
tv-n meg a számítógépen jár az esze. Folyt. köv…


