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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ: FM 96,1

Szekták – 1.
Krisztus szándéka az volt, hogy egységben
legyenek a tanítványai. Egységben az erő! – ezt
már mindnyájan hallottuk. A gonosz lélek is tudja
ezt, ezért akar mindig széthúzni. Az első
századokban is rengeteg egyház-szakadás volt,
mert egyesek nem akarták az Isten által
kinyilatkoztatott igazságokat megvalósítani,
hanem inkább a maguk feje után mentek, és saját
elképzeléseik szerint, önkényesen
félremagyarázták a Bibliát. El sem lehet mondani,
milyen károkat okoztak ezzel. Manapság is ez a
helyzet. Krisztus egy Egyházat alapított. Az
Egyházat úgy lehet megnevezni, hogy: bűnösök
szent Egyháza. Igaz, hogy szent, mert Istentől
való, és az üdvösség EGYETLEN intézménye, de
a tagokban sajnos a bűn is jelen van (ezt szerintem
nem kell taglalni, mindenki láthatja). Mégis az
Egyházon keresztül adja Isten a nélkülözhetetlen
szentségi kegyelmeket és ennek következtében az
üdvösséget, ami legfőbb és egyetlen célunk. Azért
mondom ezt, mert egyes emberek hibái miatt

NEM LEHET az Egyházat hibáztatni. Minden
korban voltak sajnos rossz papok és rossz hívek is.
Ez nem az Egyház hibája, hanem egyes
embereké. (Egy egyszerű példa: ha egy étel rossz,
akkor az nem a recept hibája, hanem a szakácsé.)
Éppen ezért súlyos tévedés elhagyni a szentmisére
járást és a szentségek vételét, mert személyes affér
történik akár a pappal, akár mással. Attól még a
szentmise végtelen értékű, és a szentségek
nélkülözhetetlenek. Sajnos azonban a gonosz lélek
elhiteti a személyes hibák kapcsán, hogy nem kell
Egyház, nem kell papság. (Ezért is ürülnek ki ma
a templomok.) Ennek lett a következménye, hogy
egyesek feljogosítva érezték magukat arra, hogy
új hitet gyártsanak. Márpedig igazi hit és vallás
csak egyetlen egy van, nem lehet több, hiszen egy
Isten van. Mégis az ember rosszra hajló
természete, a gonosz lélek kísértései, és a rossz
környezet, rossz neveltetés következtében vannak,
akik új vallást, új egyházat találnak ki. És akadnak
követők is. Ezekről szeretnék írni, hogy senkit ne
tudjanak megtéveszteni… folyt köv. - Kallós Péter

Híreink

Elkezdődött a Nagyböjti idő. A böjt lényege: lemondás egy jóról egy még nagyobb jó érdekében.
Megedzi az akaraterőnket. Csak az tud igazán szabad lenni, aki a vágyain is tud uralkodni. Különösen a mai
világban fontos, amikor az élvezeteket reklámozzák, hogy a lelkünk tudjon a testünk felett uralkodni.

Nagyon szépen köszöni az Egyház a hívek hozzájárulását, az ún. egyházi adót. Tisztelettel kérjük
továbbra is, mert LÉTSZÜKSÉGLET  a templomok fenntartásához. Önöknek csak pár ezer forint egy évre
(ami meglehetősen kis tétel), de az egyházközségeknek nélkülözhetetlen. A kis falusi egyházközségeknek
semmi más jövedelme nincs, csak az emberek adományai. Isten fizesse meg adakozó jóságukat!

Továbbra is tisztelettel kérjük az 1%-ok felajánlását. Az elsőt a Magyar Katolikus Egyház javára-
technikai szám: 0011 – a másodikat pedig a Cecei Római Katolikus Templom Alapítvány javára. Adószám:
18481037-1-07. A két 1% felajánlása NEM KERÜL SEMMIBE, NEM NÖVELI AZ ADÓT!!! Ingyen lehet
jót tenni, kérem, ne hagyják veszni! Isten áldja meg jóságukat!

Isten kegyelme nélkülözhetetlen az ember számára. És ezt itt kapjuk:

SZENTMISÉK RENDJE:
Alsószentiván: szombat este 16.00                        Vajta: vasárnap 8.30.            Cece: vasárnap 10.00
Sáregres: vasárnap 12.00

Isten áldása van azon, aki ezt komolyan veszi!



Történet:

 Egy kamasz fiú nővérével, és édesanyjával vasárnap a templomba készült.
„Csak nem te is a templomba akarsz menni?” –kérdezte gúnyosan az édesapa a fiútól.
-„De igen.” - hangzott a válasz – „hisz hittanórán tanultam, hogy Isten harmadik parancsolata,: Az
Úr napját megszenteljed!” – „Ostobaság az egész!”- vágta oda az apa. „A templom csak anyádnak,
meg a nővérednek való. Te velem jössz a kocsmába.”
„Ha ez ostobaság,- ellenkezett a fiú,- „akkor a negyedik parancsolat is az, vagyis, hogy apádat és
anyádat tiszteljed! Akkor azt sem kell megtartani!”
Gyermeke szava szíven ütötte az apát. A következő vasárnap már ő is elment a templomba.
Ne feledjük, hogy a harmadik parancsolat után mindjárt jön a negyedik. Hogyan kívánhatjuk meg
gyermekeinktől a tiszteletet, ha a jó Istent annyira sem tiszteljük, hogy a vasárnapot Szentmisével
megszenteljük?

IX FEJEZET BENEDEK ELEFÁNT
NAGYBÖJTBEN LIMPIASBAN

Kedves Gyerekek! Képzeljétek,
megbetegedtem. Reggel, hogy felébredtem,
már éreztem, hogy fáj a torkom, aztán csúnyán
köhögni kezdtem, és teljesen bedugult az
ormányom. Nagyon náthás lettem, és a bal
fülem is fájni kezdett. Aztán borzongani
kezdtem, és nagyon fáztam. Visszafeküdtem
az ágyba, és jól betakarództam. Kis idő múlva
megmértem a lázamat. Bizony 38 fok fölött
volt. Hajaj, gondoltam magamban, valami
vírust kaptam. Aztán elaludtam, és csak
délután ébredtem fel. Akkor kicsit lejjebb
ment a lázam, és csak hőemelkedésem volt.
Mivel a doktor bácsi délután rendelt,
felkészültem, és elmentem a rendelőbe. Hát
olyan sok beteg gyerek volt, hogy alig tudtam
leülni. A gyerekek köhögtek, tüsszögtek,
fújták az orrukat, akárcsak én. Egy csomag
papír zsebkendőt is elhasználtam, mire sorba
kerültem. A doktor bácsi alaposan
megvizsgált, megnézte a torkomat,
megkopogtatta az ormányomat. - Hát
Benedek, mondta, Te is elkaptad ezt a vírusos
influenzát. Most írok egy jó gyógyszert. Igyál
sok citromos teát, egyél gyümölcsöt,
zöldséget, és meglátod, nemsokára
meggyógyulsz.  Amíg lázas vagy feküdjél az
ágyban, és sokat aludjál, mert az alvás fél
gyógyulás. - Odaadta a receptet, majd
mielőbbi gyógyulást kívánt. Köszönöm szépen
doktor bácsi,- mondtam, és illedelmesen
elköszönve távoztam. Mindjárt a
gyógyszertárba mentem, mely közel van a

rendelőhöz. Éva néni, a kedves gyógyszerész
igen elcsodálkozott, mikor meglátott, hisz én
ritkán szoktam beteg lenni. Adott nekem még
a gyógyszeren kívül vitaminos pezsgőtablettát
is, hogy mielőbb meggyógyuljak.
Elmagyarázta, hogy melyik gyógyszert mikor
vegyem be, és a lázcsillapítót csak akkor, ha
38 felett van a lázam. -Gyógyulj meg mielőbb
Benedek, mondta Éva néni, és megsimogatta
az ormányomat. Igen jól esett ez a kedves
figyelmesség, és már jobban is éreztem
magam. Otthon aztán lefeküdtem, mert megint
lázas voltam, és bevettem a gyógyszereket. El
is aludtam mélyen, és képzeljétek el, hogy mit
álmodtam…-folyt köv.


