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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ: FM 96,1

Világvége hamarosan? – 2.
…Most éppen elkezdődött az adventi idő. Ez is a
várakozásé. Visszagondolunk a régi Megváltó-
várásra, de várjuk Karácsonyt, és az eljövendő
látványos Isten Országát is. Így 3-féle Krisztus-várást
különböztethetünk meg. Az első: már megtörtént,
amikor évezredekkel ezelőtt várták a Megváltót, és el
is jött. Szégyenletes módon azonban sokan nem
fogadták el. A második: most van, méghozzá
többször, amikor szentgyónáshoz vagy
szentáldozáshoz járulunk, vagy valamelyik másik
szentségben részesülünk; akkor ugyanis Maga
Krisztus tér be hozzánk, és kegyelmével erősít. Ezért
olyan fontos, hogy a szentségek gyakori és buzgó
vétele állandó erőforrás legyen a számunkra. Sajnos
manapság a legtöbben ezt sem akarják elfogadni.
Pedig az első és legfontosabb adventi készület a lelki
nagytakarítás: a jó szentgyónás elvégzése. A tiszta
lelkiismeret nyugalma semmi más örömmel nem ér
fel.  És a harmadik: egyszer el fog jönni, Krisztus
dicsőséges eljövetele, az utolsó ítélet, amikor Isten
újjáteremti az eget és a földet. Akár hiszi az egyes
ember, akár nem, ennek mindenki részese lesz. Aki
itt, a kicsiben hű volt, vagyis jó keresztényként élt,
elfogadta Istennek a szentmisére szóló meghívását
minden vasárnap, lélekben gyakran megtisztult a
szentgyónásban, és igyekezett az állapotbeli
kötelességét hűen teljesíteni, az lesz a részese Isten
látványos diadalának. Aki viszont tudta, hogy mit
kíván az Isten, de mégsem tette meg, és ebben a
lázadásban mindhalálig kitart, az menthetetlenül
elveszik, vagyis elkárhozik. Nem tudjuk sem a napot,
sem az órát, mikor következik be a halálunk, és az
utolsó ítéletet sem tudjuk. Ezért kell lélekben mindig
készen lenni. Az adventi hangulat, a várakozás
hatással van ránk. Ez nem baj, sok jó forrása lehet.
Csak fontos, hogy ne pusztán a bevásárlással teljen,
hanem próbáljuk meg lélekben is átélni a régi ember
várakozását, és gondoljunk a földi élet vándorútjának
a végére is, hogy készen találjon minket mindenkor. –
Kallós Péter

Vigyázz!!! Szektaveszély!!!
Az elmúlt kb. 20 évben sajnálatos módon hazánkban
is megszaporodtak az ún. „kis-egyházak”, amelyek a

Bibliát félrefordítva, vagy teljesen önkényesen
magyarázva próbálnak az alapító elképzeléséhez
vallást csinálni. Nagyon veszélyesek, több
szempontból is. A tárgy hosszúsága miatt itt és most
nem tudom bővebben kifejteni, de tervem, hogy a
jövőben írok róluk egy cikk-sorozatot, mert jó lenne,
ha mindenki tudná, mit hirdetnek. Elöljáróban csak
annyit: Krisztus Egy Egyházat alapított, nem többet,
ezért a teljes igazság is csak egy helyen lehet meg,
vagyis a Katolikus Egyházban. A szekták sokakat
fanatikussá tesznek, és mind szellemileg, mind
pénzügyileg megnyomorítják, és függésben tartják
őket. Nagyon óvakodjunk a házaló hittérítőktől!!!
Mert nem az Isten gazságait hirdetik, hanem néhány
önjelölt vallásalapító súlyosan téves nézeteit. Ne
dőljünk be a szektások trükkjeinek!!!!!!!!!!!!

Minden kedves olvasónak és családtagjainak
szívből kívánok kegyelmekben gazdag, áldott
Karácsonyt, és a jó szentgyónást elvégezve a
megtisztult lélek örömét és békéjét!

Karácsonyi miserend
Nap / Hely Időpont
December 24.
szombat
Alsószentiván 16.00
Vajta 18.00
Sáregres 20.00
Cece 22.00
December 25.
vasárnap
Vajta 8.30.
Cece 10.00
Sáregres 12.00
Alsószentiván 16.00
December 26. hétfő
Vajta 8.30.
Cece 10.00
Sáregres 12.00



Tanulságos történet : Nem kell a Jézuska!

A frissen esett hó fehérré tette az egész vidéket. Pista
édesanyja vacsora után azt mondta:

- Holnap kezdődnek a hajnali misék. Olyan szép,
amikor az emberek korán reggel a templomba
igyekeznek, hogy a napot szentmisével kezdjék!

- Reggel mi is megyünk – mondta az édesapa. De
csak az jön, aki akar, és nem az én kedvemért jön
el. Aki nem akar jönni, az ágyban maradhat. Én
minden hajnali misére el akarok menni.

Aztán elmondták a közös esti imát és lefeküdtek. Pista
éppen madárfészek leszedésével volt elfoglalva álmában,
amikor élesen csapott a fülébe az ébresztőóra csengője.
Először a fejére húzta a takarót, de aztán eszébe jutott,
hogy most édesapjáék mennek a hajnali misére. Gondolta,
úgyis sok van már a rovásán, jó lesz, ha kedvébe jár
édesapjának. Azzal nagy kínosan felkelt, és öltözni
kezdett. Persze, mosdani csak szokás szerint akart, de
édesapja egyszerűen megragadta és lehúzta róla az inget,
jól megmosdatta drágalátós kisfiát. Pista persze visított,
mint akit nyúznak, de hát ezt a zenét már régen megszokta
mindkét szülő. Együtt indultak el a templomba, egy padba
is ültek. Édesapja buzgón énekelt a kántor úrral, édeanyja
pedig csengő, lágy hangon kísérte ezt az égbeszárnyaló
éneket. Pista is megpróbálta, de aztán érdekesebbnek vélte
a szomszédját, meg a többi templomban lévőt bámulni. A
szentmise persze úgy telet el, mintha Pista otthon, az
ágyban aludt volna, mert bizony eszébe sem jutott, hogy
imádkozni is kellene.

Másnap ismét megvolt az óracsengés. Pista
azonban úgy találta, hogy nem érdemes felkelni, mert lám,
egyik cimbora sem volt ott, semmiféle érdekes dolgot nem
lehet sem látni, sem csinálni. Gondolta: nem okvetlenül
kell felkelni, hát nem kelek fel. Nem is kelt fel, sőt
harmad-, negyednap is ugyanígy tett. Mikor már egy hét is
eltelt, édesanyja szomorúan ébresztette fel egyszer:

- Miért nem jössz, kisfiam, templomba? - Pista
álmosan morgott valamit.

- Gyere, kisfiam, vár téged is a Jézuska!
- Bánom is én! – mondta türelmetlenül Pista, és a

másik oldalára fordult. Persze, nem látta édesanyja
arcát, könnyes szemét, amint szomorúan indult el a
templomba.

Már közeledett a Karácsony. Pista nagy izgalommal
leste a kirakatokat, hallgatta, hogy ki mit kér a
Jézuskától. Mikor meglátta, hogy Magyar Misi a
kistestvére helyett levelet is ír a Jézuskának, szünetben
odasomfordált hozzá:
- Mondd csak Misi, hogy küldöd el ezt a levelet a

Jézuskának?
- Odaadom édesapámnak. Persze, ő majd elintézi a

többit. – mondta Misi.
Alig várta Pista, hogy hazaérjen. Ebéd után leült, és
levelet írt a Jézuskának; kért a levélben sok mindent:
játékot, ruhát és cukrot. Amint készen volt, borítékba
zárta, és odaadta édesapjának:
- Apa, légy szíves, intézd el ezt a levelet!
- Mi ez? – kérdezte édesapja nyugodtan.

- Levél a Jézuskának.
Édesapja szó nélkül elolvasta a levelet, aztán
visszaadta Pistának.
- Ezt a levelet nem lehet elintézni, fiam.
- Nem lehet? Hiszen Magyar Misi is így intézteti el

édesapjával.
- Ohó! Magyar Misit ott láttam minden hajnali

misén, de azonkívül is sokszor volt a templomban.
Most éppen bejelenthetem, hogy ezen a héten
minden nap áldozott is, ma az áldoztató rácsnál
éppen mellém térdelt.

- Édesapa, te is áldoztál?
- Igen, és édesanyád is. Te persze nem jöttél, hiszen

téged nem érdekel a Jézuska, csak az ajándéka.
- De édesapám, hidd el, én szeretem a Jézuskát!
- Hogyne: a száddal, amikor beszélni kell róla. De

most is inkább ide várod a Jézuskát, minthogy a
helyébe menj.

- De…
- Semmi de. Látod, nem kívántam meg, hogy

minden reggel gyere el a hajnali misére. Tudtam,
hogy majd előállsz a kéréseiddel, amikor közeleg a
Karácsony. Ha te bezárod a szíved a Jézuska előtt,
a te dolgod.

- Mit tegyek hát, édesapám? – esengett ijedten Pista.
Most már nem is az ajándék miatt félt, hanem
kezdett a lelkiismerete megszólalni: belátta, hogy
bizony ő nem volt semmivel sem különb, mint a
bűnében megátalkodott ember, akiről a pap is
beszélt nekik a hittanórán.

Édesapja jól a szeme közé nézett:
- Neked tudnod kell, hogy mit kell most csinálnod.

Ha nem tudod, én nem segíthetek.
Persze, hogy tudta Pista! Igen csendes gyerek volt
aznap délután, de reggel még meg sem szólalt az
óracsengő, már felkelt, és vidáman öltözni kezdett.
Mire édesanyja felkelt, Pista már útra készen álld oda
elé:
- Édesanyám, bocsáss meg nekem, hogy annyiszor

megbántottalak!
Édesanyja megölelte, homlokon csókolta kisfiát:
- Menj csak kisfiam, vár a Jézuska!
Aztán édesapjához fordult:
- Édesapám…
- Tudom kisfiam, tudom! – vágott szavába édesapja.

– Most csak azt szeretném neked mondani, hogy
nagyon boldoggá tetté minket is ezzel a
megtéréssel. Eredj csak, eredj!

Pista sietett a templomba. Első volt a gyóntatószéknél.
Buzgón meggyónt, aztán a szentmisén meg is áldozott.
 Maga sem tudta, hogy miért olyan vidám, de egész
Karácsonyig folyton jókedvű volt, dalolt, fütyült, és
képzeljétek: nem volt a magatartása ellen sem az
iskolában, sem otthon semmi kifogás!


