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MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ: FM 96,1

Világvége hamarosan? – 1.
Azért választottam ezt a témát, mert eléggé felkapott,
sokak fantáziáját izgatja, és sok tévedés van benne.
Különösen, amióta kiderült, hogy a maja naptár
2012.12.21.-vel végződik, sokan erre várják a világ
végét. Mi tehát az igazság? A világ vége nem csupán
pusztulás, hanem megújulás. Hogy egyszer lesz,
amikor Isten újjáalkotja az eget és a földet, az teljesen
biztos, a Kinyilatkoztatás hirdeti. De hogy mikor, azt
senki nem tudja, egyedül az Isten. Sokszor próbálták
már az időpontját meghatározni, de ez lehetetlen.
Egyes vélemények korábbra várták, pl. Szent Pál
apostol is működése elején úgy gondolta, hogy még
az ő életében bekövetkezik. De ebben – mint tudjuk –
tévedett. Éppen ezért a legfőbb kérdés nem az, hogy
mikor lesz, hanem az, hogy mi, emberek, hogyan
készülünk rá, lélekben mennyire vagyunk éberek? De
valószínűsíthetően sokaknál a haláluk pillanata előbb
eljön, mint az utolsó ítélet, ezért arra készülni
ugyanolyan fontos. Hiszen a lélek örök sorsa függ
ettől. Ezzel nem riogatni, ijesztgetni akarok, hanem
figyelmet felhívni, mert itt a halhatatlan lélek örök
sorsáról van szó, és egyáltalán nem mindegy, hogy
örök üdvösség, vagy örök kárhozat?! Ahhoz, hogy
valaki kész legyen, szükséges, hogy mindig az Isten
szándéka szerint éljen. Aki pedig így él, annak nem

kell sem félnie, sem rettegnie, hanem mindig
meglehet a lelki békessége. Na, de inkább térjünk
vissza a világvége váráshoz. Krisztus előre
megmondta, hogy sokan fognak az Ő nevében
hazudni,  és  ezt  persze  ne  higgyük  el.  Viszont  azt  is
tudjuk, hogy vannak hiteles, Istentől származó
jelenések (pl. Lourdes-i, fatimai Mária-jelenések),
amikben nagyon komoly figyelmeztetések
találhatóak. Ezek persze nem közlik az utolsó ítélet
időpontját. De azt igen, hogy az emberiség nagyon
rossz irányba halad. És ez azt, amit nagyon meg kell
szívlelni.  De magánkinyilatkoztatás nélkül is nagyon
jól lehet látni, mennyire rossz irányba haladunk. Ezért
kapunk fontos és sürgős figyelmeztetéseket, hogy
térjünk meg. Mert ha nem, akkor az ember a saját testi
és lelki vesztét okozza. Éppen a nemzet és társadalom
életén látszódik, hogy az emberek, amióta elhagyták
az Istent, nem boldogok. Isten törvényének a
semmibe vétele okozza az emberek kizsákmányolását,
a sok depressziót, állandó nyugtalanságot, a családok
szétzilálását. Ezek már kicsiben is sok bajt okoznak,
végső soron pedig az egyes ember a kárhozat felé
sodorják. Nagyon hamar Megállj!-t kell parancsolni.
És itt jutunk el ahhoz a sokszor felismert igazsághoz,
hogy minden mindennel összefügg a kegyelemi
életben is. Folyt köv. – Kallós Péter

Híreink

Istennek hála, Székesfehérvár körzetében
ismét hallható a Katolikus Rádió. FM 96,1 a
hullámhossz. Napi 6 óra külön helyi műsora is van.
Minden hétköznap reggel 7 órakor szentmisét
közvetítenek Budapestről. Az FM sávon vannak a
kereskedelmi rádiók is. Itt, a környéken nem
mindenhol jön be könnye, de némi „munkával” be

lehet fogni. Értéket közvetít, mindenkinek nagyon
ajánlott hallgatni!

Elkezdődik az új iskolaév. A gyerekeket
szeretettel hívjuk és várjuk hittanra. Ez szükséges a
lelki fejlődéshez, és aki meg van keresztelve, ott meg
is ígérték a szülők Magának az Istennek. Aki nincs
megkeresztelve, azt is természetesen szeretettel
várjuk!

Maga Isten hív és vár bennünket az Ő lakomájára, minden vasárnap: a SZENTMISÉRE. Az Ő meghívását
visszautasítani nem illik, és nagy hálátlanság. Hogy mindenki tudja, mikor van: szombaton este 6 óra
Alsószentiván / Vasárnap: ½ 9 óra Vajta / 10 óra Cece / 12 óra Sáregres. Az örök üdvösségben, ill. az örök
kárhozatban érti meg igazán a lélek, mit nyert a szentmisén részvétellel, illetve mit veszített annak állandó
elmulasztásával.



Az elveszett vasárnap
Az egyik vidéki újságban ezt a különös hirdetést tette közzé valaki: „Elvesztettem a vasárnapomat, minden útbaigazításért,
mely segít megtalálni, jutalmat fizetek.”dr. Majer. Dr. Majer nyugdíjas orvos volt. A következő napokban rengeteg látogatója
jött. Először a rendőrfőnök jött és jegyzőkönyvet akart felvenni az elveszett dolgokról, az eltűnés körülményeiről. De az orvos
így válaszolt: – Mióta elvesztettem a vasárnapot, azt sem tudom már, hogy milyen volt. Gyermekkoromban még megvolt.
Édesanyám gondoskodott róla, hogy el ne veszítsem. Mindössze 16 éves voltam, mikor ő meghalt; talán ezzel van
összefüggésben. Nemsokára megérkezett a vendéglős. – Mivel a vasárnap igen jelentős mértékben attól függ, hogy mit eszik
az ember, legyen szabad fölajánlani szolgálataimat. Az orvosnak azonban nem volt hiánya ennivalóban. Hétfőn reggel eljött
egy bútorgyáros és lelkesen beszélt a legújabb, kényelmes ágyakról, amelyben oly jól lehet vasárnap pihenni. Az orvos
azonban neki is udvariasan nemet mondott. Ő nem szeret lustálkodni és nincs semmi baja az alvással. Egyébként is a vasárnap
még nem lesz vasárnap azáltal, hogy jól alszik az ember. Hamarosan jelentkezett egy ruhaüzlet vezetője. Mivel a szép ruha
megváltoztatja az embert, azt gondolom, hogy a vasárnap attól is függ, hogy milyen ruhába öltözködünk. Az orvos őt is
leintette: Van elég ruhám, életem végéig el vagyok látva. Egy utazótársaság ügynöke különféle utazásokat ajánlott az
orvosnak: A természet szépsége, ünnepi hangulata bizonyára segít megtalálni az elveszett vasárnapot. Így jöttek szinte
körmenetben mindazok, akik hajlandók voltak jó pénzért megkeresni az elveszett vasárnapot. Ajánlásukra azonban az orvos
nemmel válaszolt. Késő este, egy idős pap, aki sokáig működött a misszióban, kereste fel a doktort. – Igen megkapott az
újságban megjelent hirdetése – mondotta a lelkipásztor. –Messze, Afrikában hosszú évekig éltem a négerek között, akik csak
két ünnepet ismertek: egy tavaszi és egy aratási ünnepet a nagy Szellem tiszteletére – válaszolta a misszionárius atya. -Ennek
ellenére ezek a feketék tisztában voltak az ünnep, a vasárnap lényegével, jobban, mint mi keresztények. Tőlük hallottam ezt az
érdekes történetet is. Ha megengedi doktor úr, talán elmesélem: Az állatok megirigyelték egyszer, hogy az embereknek
ünnepnapjuk is van. Összegyűltek tehát és arról vitatkoztak, hogy mi is az az ünnep? Mi tesz egy napot ünneppé? Az egyik azt
mondotta: a sok evés. A másik: a szép ruha. A harmadik: a pihenés. Mindezt ők is megkapták a nagy Szellemtől és még sincs
ünnepük.– Ezt szóról szóra én is átéltem a mai napon, szólt közbe a doktor. Hasonló ajánlatokkal jöttek hozzám is az emberek.
– Igen, igen, válaszolta a pap, de engedje meg, hogy befejezzem a tanulságos mesét. Mikor a négerek meghallották, miről
tanácskoznak az állatok, nagyot nevettek és azt mondották: hogyan lehetne ünnepe annak, aki nem tud a nagy Szellemmel
beszélni? . . . Hiába rendez valaki fényes lakomát, hiába hív vendégeket, ez még nem teszi ünneppé a hétköznapot. Ünnepe
csak annak van, aki meg tudja hívni a nagy Szellemet. – No látjátok – mondtam a négereknek, én éppen azért jöttem hozzátok.
Megtanítalak titeket Istennel beszélni és meghívom Őt asztalotokhoz. Ezek után még sokat beszélt egymással az öreg doktor
és a pap. Annyi azonban bizonyos, hogy ettől kezdve rendszeresen járt szentmisére az orvos. Sokan talán mosolyogtak ezért és
megjegyezték: nézzétek, milyen maradi ez az öreg orvos! A doktor azonban nem törődött velük. Tudta, hogy mit csinál.

VIII. FEJEZET BENEDEK ELEFÁNT ÉS DINI
LOURDES-BAN – 5.

…De az igazi meglepetés pár nap múlva ért
bennünket. Megérkezett Milán édesapja, és
képzeljétek az eddigi hitetlen édesapa a barlangnál
letérdelve adott hálát a Szűzanyának, és a jó Istennek,
hogy meggyógyította kisfiát. Aztán gyónni ment.
Teljes szívéből megbánta hitetlenségét, és együtt
vettünk részt a Szentmisén, és a gyertyás körmeneten.
Milán öröme határtalan volt, mikor édesapjával együtt
áldozott. Másnap Dinivel elbúcsúztunk a szent
helytől, Milántól, és családjától. Ők még maradtak
tovább Lourdesban, hogy hálát adjanak a
Szűzanyának. Az öreg teknőstől Lourdes-i Szűzanya-
szobrot kaptunk búcsúzóul. Jöjjenek el máskor is,
köszönt el tőlünk a pályaudvaron. Ez a hely
csodálatos, jövőre is szeretettel várom Önöket.
Hozzanak zarándok gyerekeket is. Mondják el
mindenkinek, hogy a Szűzanya milyen csodát tett a
kis  Milánnal,  hogy  mindenki  hívő legyen,  szeresse  a
jó Istent, és a Szűzanyát. Szerencsés utat kívánok
búcsúzott tőlünk, de már mennie is kellett, mert újabb
vonat érkezett beteg zarándokokkal. A vonat
ablakából még sokáig integettünk az öreg teknősnek.
Hazafelé hálából a rózsafüzért imádkoztuk. Annyira a
csodálatos gyógyulás, és a hitetlen édesapa
megtérésének hatása alatt voltunk, hogy nem is
beszélgettünk. Csak a Szűzanya édesanyai jóságára

gondoltunk, és nem tudtuk elégszer mondani, hogy
köszönöm Szűzanyám, köszönöm édes jó Istenem!
Hazaérkezve a pályaudvaron barátaim vártak. Még
aznap este későig meséltem nekik a csodálatos
eseményeket. Terike néninek pedig levelet írtam,
hogy ő is megtudja, milyen csodálatos élményben volt
részem. Hát gyerekek, nagyon ajánlom, ha
lehetőségetek van, zarándokoljatok el Lourdes-ba,
mert olyan élmény, olyan kegyelmi kiáradás, hogy azt
elmondani nem lehet, csak átélni. Befejezem ezt a
fejezetet, mert nagyon álmos vagyok már, és igen
későre jár az idő. Aludjatok jól, és álmodjatok a
jóságos Édesanyánkkal, a Boldogságos Szűzanyával,
a Betegek Gyógyítójával!


