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A „HIT ÉVE” (2012.10.11-2013.11.24.)
Fontos esemény történt az Egyházban: október
11.-én ünnepélyesen megnyílt a hit éve (a mi
egyházmegyénkben 10.-én volt az ünnepélyes
megnyitó). Azért hirdette ezt meg a Pápa, mert
mindenki egyre jobban tapasztalja, hogy
mennyi baj van a társadalomban, és ez mind a
hit hiányának a következménye. Mit is jelent a
hit? Nem pusztán meggyőződést, hanem
meggyőződésből fakadó tetteket. A Bibliában
is olvassuk: a hit cselekedetek nélkül halott
(Jakab levél). A mai társadalomban sokan
hivatkoznak hitre, de amit valójában annak
mondanak, az nem az. Isten azt kéri, hogy
higgyünk Benne. Nem csak azt kéri, hogy
elhiggyük az Ő létét – ezt azért sokan elhiszik
– hanem azt, hogy egész életünket az Ő
tökéletes útmutatása alapján rendezzük be.
Sajnos, ebből van kevés. Sokan elhiszik Isten
létét, de tetteiket nem igazítják hozzá. Ez
látszik az üresen kongó templomokon, de a
köznapi életben is. Az a sok igazságtalanság,
amit tapasztalunk a társadalomban, a
depresszió, a kizsákmányolás, a

bizonytalanság mind-mind annak a
következménye, hogy az emberek nem a hit
szerint élnek. Ha az egyének és közösségek a
hit szerint élnének, megtartanák Isten akaratát,
de mivel szemrebbenés nélkül szegik meg a
parancsokat, látszik, hogy kevés a hit. Isten –
mivel szabadnak teremtette az embert –
engedi, hogy az ember a saját feje után
menjen, de ad kegyelmet, amivel visszahív.
Sőt, olykor különösen is figyelmeztet: pl. ez a
mostani nyári aszály sem volt véletlen, lehet
benne Isten büntetését látni, nem egy ilyet
olvasunk a Bibliában is. Ha viszont az ember
megtér, Isten is kegyesebb lesz hozzánk, habár
Ő egyébként is a tökéletes Szeretet és Jóság.
Ezért szeretettel buzdítok minden jóakaratú
embert, aki hiányosságokat érez magában:
kérje Istentől a megtérés kegyelmét. Nem
könnyű változni, nem könnyű megtérni, de
szükséges a magunk és mások lelke üdve
érdekében. Ebben a „Hit Éve”-ben különösen
is nagy szeretettel hív minket az Isten hogy a
kereszténység ne csak papírforma legyen,
hanem az egész élet és gondolkodásmód
alapja, mert az az igazi! – Kallós Péter

Hírek

Megkezdődött az iskola. Hálás
köszönet minden szülőnek, aki komolyan
veszi gyermeke keresztény nevelését, amint
meg is ígérte. Mindenki mást is szeretettel
hívunk hittanra.

A Székesfehérvári Ifjúsági Iroda ún.
„Ifjúsági Pont”-ot létesített Cecén. Ez azt
jelenti, hogy a szervezők havonta egy
alkalommal, 2 órára lejönnek, hogy
találkozzanak a helyi fiatalokkal. programokat
is szerveznek, előadásokat is szívesen
tartanak. Bártan lehet hozzájuk fordulni pl.
pszichológia, állás-keresés, önéletrajz írás,

konfliktus-kezelés, önkéntes munka ügyben,
de más témákra is nyitottak. Játszani is
szoktunk. Rendszeresen hirdetni fogom, hogy
ezek a havi egy alkalmak mikor lesznek, aki
feliratkozott a hírlevelükre, az kap még több
információt. Szeretettel várják a 12 és 30 év
közötti fiatal korosztályt, hogy építsük a
keresztény jövőt!

Interneten itt lehet utánuk nézni:
www.ponttekellesz.hu

www.facebook.com/infomadzag

http://www.facebook.com/infomadzag


Ha megdobnak kővel
Egy férfi éveken keresztül gyűjtött egy új Mercedesre. Végül a sok munka és félre tett pénz meghozta a várva

várt pillanatot. Nagy örömmel és izgalommal hajtott hazafelé, hogy családjának és barátainak is megmutathassa
az új „álomautót". Útközben megállt, hogy betérjen az egyik barátjához. Könnyedén talált egy helyet, ahova

beparkolhat, és rükvercbe tette az autót. Nagy lendülettel elkezdett tolatni, mire hallotta, hogy egy kő koppan az
új autóján. Hirtelen lefékezett és kiszállt. Látta, hogy egy kisfiú dobta meg a kocsiját, ezzel máris megsérült a
gyönyörű fényezés. A férfi kikelve önmagából, így kezdett el üvöltözni: „Te normális vagy, kölyök? Nincs
neked eszed? Ha majd jól elverlek, el fog menni a kedved az ilyen őrültségektől, hogy mások kocsiját kővel

dobáld!" „Bácsi kérem, ne haragudjon!" - válaszolta a fiú. A férfit annyira elöntötte a düh, hogy nem is figyelte
mi van körülötte. De a fiúcska így folytatta: „Elnézést, nem tehettem mást! Túl messze voltam öntől, hogy

meghallja a hangomat. Csak így állíthattam meg, hogy ne tolasson tovább." És ekkor látta meg a férfi, hogy a
kocsija mögött egy tolószékkel felborult gyerek van. „Ő a testvérem és egyedül előre ment a tolószékkel. De túl
gyorsan gurult és a járda szélén felborult, pont az ön kocsija mögé. Muszáj voltam megdobni, hogy megállítsam

magát." Ekkor a férfi nagyon elszégyellte magát, és segített visszatenni a fiút a tolókocsiba. Az eset után a
kocsin soha nem csináltatta meg a fényezést. Az megmaradt emlékeztetőnek, hogy ha megdobnak kővel, talán
azért van, hogy a figyelmünket felkeltsék, nehogy valami nagy bajt csináljunk. Jézus halk szelíd hangon szól a
mi szívünkhöz és lelkünkhöz. Néha nincs időnk meghallani, vagy túl elfoglaltak vagyunk, hogy figyeljünk Őrá.

Néha meg kell, hogy dobjanak kővel ahhoz, hogy körülnézzünk, mi is folyik az életünk körül, kik vesznek
körül minket, milyen döntéseket hozunk, mi az, amit éppen véghez akarunk vinni, stb. Ez a te döntésed:

figyelsz a halk szelíd hangra vagy megvárod, míg megdobnak kővel?

IX FEJEZET BENEDEK ELEFÁNT
NAGYBÖJTBEN LIMPIASBAN – 4.

Hála Istennek mire farsang-vasárnap beköszöntött,
teljesen meggyógyultam. Nagyon készültünk
barátaimmal a mulatságra. Ebéd után nekünk
elefántoknak, és a gyerekeknek volt a templomban
Szentségimádás, aztán a plébánia nagy termében
elkezdődött a farsangi jelmezbál. A felnőttek, a
szülők, nagyszülők segítettek a Kedves nővéreknek,
hogy minden készen legyen, mire a jelmezverseny
kezdetét veszi. A kisfiúk közül először Vince
érkezett nagymamájával, Irénke nénivel, és
nagypapájával, Berci bácsival. Vince jelmezét
Irénke néni varrta. Királyi palást volt bíborszínben,
hozzá korona, jogar, és kard. Míg Vince jelmezbe
öltözött Berci bácsi sok lufit fújt fel, és azokkal
díszítette a termet, de a zenéről is Ő gondoskodott.
A kislányok közül Letícia érkezett legkorábban
nagymamáival, Anna nénivel, és Erika nénivel.
Anna néni sok finom aprósüteményt sütött, Erika
néni pedig málnaszörpöt hozott, hozzá szívószálat.
Megterítették az asztalokat, szalvétát, poharakat
tettek ki, és tálcára a süteményt. Én mindjárt
elkaptam az ormányommal egy finom diókrémes
süteményt, és elfogyasztottam. A gyerekek is, és mi
elefántok is jelmezbe öltöztünk. Mit gondoltok,
hogy én mi voltam? Hát bohóc. Ormányomra
krumpliorrot ragasztottam, kockás ingbe, csíkos
nadrágba, óriási cipőbe öltöztem, és ezt a verset
mondtam: „Jancsi bohóc a nevem, nevess te is
velem. Farsangban vigadozzál, sok finom fánkot
falatozzál!”  Sárga Elefánt török basának öltözött,
turbánba, és bő bugyogóba. Ez volt a verse: „Én
vagyok a török basa, akinek nagy a hasa.” Kis
Elefánt lepke jelmezt öltött. Szárnyakat, és csápot
ragasztott. Vékony hangon mondta a versét: „Én

vagyok a lepke, virágról virágra szállok,
napsütésben a föld felett cikázok” Kék Elefánt
szakács volt, nagy szakácssapkában, fehér
kötényben, fakanállal, és lábossal mutatkozott be:
„Szakács vagyok, finomakat főzök. Terítek, és
tálalok. Különleges ízekkel mindenkit
elkápráztatok.” A kislányok tündérnek, királynőnek,
Piroskának, cicának, és egérnek öltöztek. A kisfiúk
király, huszár, postás, lovag, indián, seriff, varázsló
jelmezben léptek a zsűri elé. A zsűri tagjai a Kedves
nővérek, és felnőttek voltak. A Plébános Atya is
megnézett bennünket, de nem tudott sokáig
maradni, mert beteghez kellett mennie. Aztán a
felvonulás után megszólalt a zene, és elkezdődött a
tánc. Közben a zsűri tanácskozott, hogy ki legyen a
jelmezverseny győztese, ki nyerje a hatalmas
emeletes tejszínhabos tortát, melyre az volt írva
marcipánbetűkkel, hogy „FARSANGI TORTA”
Nagyon szerettem volna megnyerni, de nem így
történt. Folyt köv…


