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„E NAP HAJNALCSILLAGA, ÜDVÖZLÉGY SZENT SZŰZANYA”
2007.DECEMBER 8. MÁRIA KÖSZÖNTŐ NAP CECÉN

Rómában van egy nagyon szép szokás, illetve hagyomány. Ott a Spanyol-téren áll magas oszlopon a
Szeplőtelen Fogantatás Szűzanya-szobra.

A Szentatya minden évben december 8-án elmegy oda, és köszönti a Szűzanyát, Szeplőtelen
Fogantatás ünnepén, nagyon sok zarándokkal együtt. Végig az oda vezető út zsúfolásig van hívekkel, akik
virággal köszöntik a Szűzanyát. Imádkozva, énekelve várják a Szentatyát, aki virágkosárral kedveskedik a
Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanyának, rövid szertartás keretében. Sok beteget, tolókocsiban is elhoznak oda.
Mivel magasan áll a szobor, az ottani tűzoltók virágkoszorúval ékesítik. Nagyon szép megható, felemelő
szertartás. Mivel a cecei templomkertben is áll oszlopon Szeplőtelen Fogantatás szobor (1799-ben állították)
elhatároztuk, hogy követve a Spanyol-téri szokást, illetőleg hagyományt mi is itt köszöntjük december 8-án a
Szeplőtelen Szűzanyát. Ezt a napot különösen is a Szűzanya tiszteletére szenteljük, itt Cecén.

A Mária-nap programja a következő:

A TEMPLOMBAN ½ 11 ÓRAKOR RÓZSAFÜZÉR
11 ÓRAKOR SZENTSÉGIMÁDÁS

12 ÓRAKOR ÜNNEPI SZENTMISE
SZENTMISE UTÁN KÖRMENETBEN MEGYÜNK A TEMPLOMKERTBEN LÉVŐ
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS SZOBORHOZ, OTT KÖSZÖNTŐ SZERTARTÁS.

Aki tud, hozzon 1 szál virágot a Szűzanyának.
Végül szerény agapé (meleg tea, sütemény) a templom kis termében.

Nagy szeretettel várom a kedves testvéreket, zarándokokat, betegeket!
„MÁRIÁT DÍCSÉRNI HÍVEK JÖJJETEK”

KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT A SZEPLŐTELEN SZŰZANYÁT CECÉN!

„Botrány-rovat”-Inkvizíció-3
…Hány áldozata lett az inkvizíciónak? Csak
megbecsülni tudjuk az adatokat, és itt nem
egyeznek a vélemények. De a számokat nem is
lehet hasonlítani a XX. század népirtásaihoz,
messze elmaradnak a fasizmus és a
kommunizmus áldozatai mögött. Ne engedjük
magunkat becsapni: az Isten-ellenes hatalmak
sokszor próbáltak mindenkit megtéveszteni az
erősen felfelé „becsült” áldozatok (százezrek)
arányaival. Ezzel is elterelték a figyelmet a saját
nyilvánvaló gonoszságaikról. Természetesen ma
azt mondjuk, ha csak egy lett volna, az is sok,
hiszen nem volt helyes a módszer. De meg kell
érteni, hogy más kornak egészen más a
gondolkodásmódja; ami nekünk ma már furcsa,
akkoriban természetes volt. A fennmaradt
jegyzőkönyvek szerint a vádlottak túlnyomó
részét felmentették, vagy csak nagyon enyhe
büntetésre vagy vezeklésre ítélték

(bűnbánattartás, pellengér, imádság, alamizsna-
adás, böjt, zarándoklat). Ma az Egyház élharcosa
a lelkiismereti és vallásszabadságnak. Mindig
felszólal a visszaélések és jogtalanságok miatt.
Tehát összefoglalóan azt mondhatjuk: elítéljük az
egyes emberek túlkapásait (és ezek ellen a
legfőbb egyházi vezetők is tiltakoztak akkoriban,
de sajnos hiába), de az inkvizíció korántsem volt
olyan kegyetlen és véres, mint ahogy ma el
akarják velünk hitetni. Abban a korban a
leghumánusabbnak számított a bírósági eljárások
közül. Kallós Péter
A keresztény ember MINDEN vasárnapot
szentmisével és munkaszünettel szentel meg!
Szentmisék rendje:
Péntek Este 17.00
Szombat Este 17.00
Vasárnap !!! Délelőtt 10.00 !!!
Magyar Katolikus Rádió: 1341 kHz

A hittanosok szüleit szeretettel várom legközelebb dec.11.-én, kedden 17.00-ra katekézisre a plébániára!
Megújult az egyházközség honlapja: www.cecei.plebania.hu Érdemes megnézni!
Itt a korábbi „Szent Kereszt” Újság-ok is olvashatóak, letölthetőek! Egyéb érdekességek!

http://www.cecei.plebania.hu/


Hasznos tudnivalók- A keresztség-2.
…A keresztség szempontjából gyereknek számít,
aki még nincs 7 éves; aki elmúlt 7 éves, arra azok a
feltételek vonatkoznak, mint a felnőttekre. A
csecsemőt vagy kisgyermeket akkor kell és szabad
megkeresztelni, ha azt a szülők helyes szándékkal
kérik, és MEGALAPOZOTT remény van arra,
hogy keresztényként nevelik. Helyes szándék:
akinek a kereszténység életalap és meggyőződés,
és ilyen módon akarja nevelni a gyermekét.
Helytelen szándék: aki a keresztséget gyermeke
számára babonás okból kéri (pl. ne lehessen
szemmel verni: ez óriási BUTASÁG!!!), pusztán
családi hagyományból kéri, vagy a nagyszülők
piszkálódására kéri. De ezt a sort még lehetne
folytatni. Aki helytelen szándékból kéri, ott a
keresztséget el KELL halasztani arra az időre, mire
a gyermek megnő, és saját józan belátása alapján
tudja kérni a keresztséget, és vállalni, ami ezzel
együtt jár. Úgyszintén el KELL halasztani a
keresztséget, ha van már idősebb, iskoláskorú,

megkeresztelt gyermek, de nem jár hittanra és
szentmisére. Ebben az esetben nincs megalapozott
remény, mert a szülők a nagyobb gyermek
keresztelésekor is megígérték a keresztény
nevelést, de nem tartották be. Tehát nem veszik
komolyan. Ezt pedig az Egyház nem pártolhatja.
Szomorú tapasztalata a papságnak, nekem is, de
mindenkinek, hogy a kereszteléskor a szülő
mindent megígér, de sajnos sokan nem tartják meg.
A papot be lehet csapni, de a JÓ ISTENT NEM!!!
Akkor sem, ha hosszú ideig látványosan nem
büntet. Éppen ezért az ilyen gyermek sorsáért
nagyon felelős a szülő. Hiába próbál kibújni a
felelősség alól, nem lehet, mert a
LEGFONTOSABBAT nem adja meg a
gyerekének: vagyis a saját gyermekét nem
helyesen szereti. (Senkit nem szeretnék
megbántani, csak TÉNYEKET sorolok fel; hogy
kire mi vonatkozik, arról én nem tehetek.) Isten
áldja meg a jó szülőt, aki gyermekét kereszténynek
neveli!!! Folyt köv. Kallós Péter

Történet az Oltáriszentséggel kapcsolatosan: Az idős paraszt bácsi mondásai
Idős paraszt bácsi utazott vonaton hazafelé Budapestről. Beszédbe elegyedett egyik fiatal útitársával. Elmondta, hogy
lányánál volt Budapesten. És mit csinált ott? – kérdezte a fiatalember. Beszélgettem az unokáimmal, aztán végigjártam
azt a sok gyönyörű budapesti templomot, mert az ember csak ott tud igazán jól imádkozni, ahol az Úr Jézus is jelen van.
Tudja, én tanyán lakom, és az iskolahelységben kialakított kis kápolnában van csak vasárnaponta szentmise. De
mennyivel  másabb  az  a  templom,  ahol  az  Úr  Jézus  jelen  van  az  Oltáriszentségben.  -És  Ön  elhiszi,  hogy  abban  a  kis
ostyában az Úr Jézus jelen van?- kérdezte kétkedve a fiatalember. –Természetesen,- válaszolta a bácsi - Ön mikor
megszületett, egészen kicsi volt, aztán a sok jó tápláléktól nőtt fejlődött ilyen nagyra. Ha az emberi test meg tudja tenni,
hogy a táplálékot hússá, vérré alakítja, mennyivel inkább tudja ezt Isten megtenni. A fiatalember azonban még mindig
kétkedve kérdezte: -Hogy lehet, hogy a nagy Isten jelen van egy kicsi ostyában? A bácsi megint hasonlattal válaszolt:
„Tudja, hogy milyen nagy magas a Gellért-hegy, ha eléje áll egészen kicsinek tűnik. De még milyen kicsi a szeme,
mégis belefér, nemcsak a Gellért-hegy, hanem akármilyen magas hegy és óriási távolság. Hát Isten, aki a szemet alkotta,
hogy ne tudná megtenni, hogy benne legyen abban a kis ostyában.” Erre már a fiatalember nem tudott mit mondani, de a
bácsi folytatta. „Tudja, mikor hazamegyek a templomok látogatása után, és megkezdődik a nehéz mezei munka, érzem
az Úr Jézus segítségét; a Szentségi Jézus ad erőt, hogy munkámat mindig becsületesen és legjobb tudásom szerint
végezzem.”
BENEDEK ELEFÁNT RÓMÁBAN – 3.
…Nagy-nagy örömünnep volt ez, mert igen nagy
esemény, mikor megválasztják Jézus új földi
helytartóját. Még sokáig álltam a Szent Péter téren,
már egészen besötétedett, mikor egyszer csak valaki
megfogta a fülemet. Hát Albertó volt. Igen
megörültem kis római barátomnak, aki megint
kedvesen invitált hozzájuk. Az aranyos olasz néni
finom vacsorával várt, és puha ágyat is készített
nekem. Nagy trombitálással köszöntem meg a
jóságát. Reggel pedig kakaót, és zsemlét kaptam
banánnal, de még pogácsát is sütött nekem, hogy
hazafelé se legyek éhes. Nagy-nagy hálával
köszöntem meg mindent, és ígértem, hogy majd még
jövőre Karácsonykor is eljövök, hogy Urbi et orbi
áldásban részesülhessek. Albertó kikísért a
repülőtérre is, ahol egy olasz tisztelendő bácsi
gondjaira bízott, aki éppen Budapestre utazott. Ő
tudott magyarul, így mindent elmagyarázott nekem.
A repülőgépen sokat mesélt a konklávéról, ugyanis
így hívják a pápaválasztó gyűlést. Elmondta, hogy a

bíboros atyák közös Szentmise után bevonulnak a
Sixtusi kápolnába, mialatt a Mindenszentek litániáját
énekelik. Minden bíboros atyának van kijelölt helye,
aztán megkezdik a szavazást. Ha eredménytelen,
akkor az ott lévő kályhában elégetik a szavazó
cédulákat, és fekete a füst száll, de ha valamelyik
bíboros szavazáskor kétharmados többséget kap,
akkor érvényes a szavazás. Ebben az esetben olyan
anyagot tesznek a kályhába, ami a füst színét fehérre
változtatja. Ezt láthattam én is a Szent Péter téren. F.k
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