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Nagyböjti idő
Krisztus annak idején 40 napra elvonult a

pusztába, hogy emberileg is készüljön nyilvános
működésére. Ezért mi is egy 40 napos készületi időt
tartunk Húsvét előtt. A böjt lényege: lemondás egy
jóról egy még nagyobb jó érdekében. Ez a még
nagyobb jó pedig az áldozathozatal, önmagunk
megfegyelmezése. Sajnos sok mai ember rabja a saját
vágyainak; nem tudnak lemondani, gyenge az
akaraterejük. A média is többnyire azt sugallja, hogy:
”Engedj meg mindent magadnak, amit csak akarsz!”
De aki ezt teszi, az nem lesz ura önmagának. Kell a
megengedett, jó dolgokban is önmérsékletet
tanúsítani, mert aki abban tud, az sokkal könnyebben
ellenáll a tiltott dolgoknak is. Tehát a nagyböjt egy
„lelki edzés”.

A másik fontos szempont a bűnbánat. Sok mai
embernek nincs bűntudata, mert nem a megfelelő
nevelést kapta, vagy a világ szele elsodorta. A bűn
lényege: szembehelyezkedés Isten akaratával, tudatos
döntés Isten ellen. Ez többféleképpen is
megnyilvánulhat: vétek önmagam ellen, vétek
embertársaim ellen, vétek Isten ellen. A bűn

mibenléte NEM a társadalmi közvéleménytől függ,
hanem Isten örök, kinyilatkoztatott tervétől. Ezért is
nincs sokakban bűntudat, mert nem ismerik Isten
tervét. A bűnnel Isten és az Egyház NEM ijesztgetni
akar. Olyan tényekről van szó, amiknek tudatában
kell lennünk. A bűn méreg; lelki méreg. A méreg
akkor is hat, ha nem hiszünk benne. Ilyen veszélyes
méreg a bűn: tönkreteszi az embert, elfordítja Istentől.
Sokan manapság azért idegesek, depressziósak, mert
érzik a lelkiismeret-furdalást, de nem tudnak/
akarnak/ mernek szabadulni tőle az egyetlen
lehetséges módon, ami Isten felbecsülhetetlen nagy
ajándéka: a SZENTGYÓNÁS által. Aki őszintén és
igaz módon elvégzi a gyónást, annak a lelke
megtisztul, megszabadul minden bűntől, és egészen
más szemmel látja a világot. A jó szentgyónásban
kapott lelki békét semmi nem pótolja. A gonoszlélek
nagyon jól tudja, mennyire hasznos és fontos a
gyónás, ezért igyekszik mézesmázos módon
mindenkit visszatartani tőle. A gyónások kevés
számán látszik, sokan mennyire inkább a gonoszra
hallgatnak. Erősen ellent kell neki mondani, oda kell
borulni Istenhez a gyónásban, mint a tékozló fiú, és
Isten tényleg megbocsát! - Kallós Péter

Hírek
Nagyböjti lelkigyakorlatunkat az idén is a

Szentlélek tartja, Szaniszló Tibor atya, csengődi
plébános vezetése által. Ennek alkalmai:

Február 28. csütörtök du. 4 óra Sáregres, 6
óra Cece. Március 1. (első)péntek du. 4 óra Vajta, 6
óra Cece. Március 2. szombat 4 óra Alsószentiván.
Minden szentmise előtt és alatt van a vendég-
szónoknál gyónási lehetőség. Mindenkit szeretettel
várunk!

Tisztelettel kérem a továbbiakban is, hogy a
SZJA első 1%-át ajánlják fel a Magyar Katolikus
Egyház javára a 0011-es technikai számon, a második
1%-ot pedig a Cecei RK. Templom Alapítványának.
Ennek adószáma: 18481037-1-07. Ezzel ingyen
tehetünk jót, mert a két 1% felajánlása nem kerül
plusz pénzbe; azt mindenképpen levonják az adóból.
Ne hagyjuk veszni!

Az utolsó levél

Ezt a levelet egy ápolónő találta meg egy kórházban egy fiú párnája alatt, aki éppen akkor halt meg: „Drága
mama! Néhány napja már csak egy félórára bírok felülni, a nap többi részét mozdulatlanul, fekve töltöm. A
szívem nem akar már verni. Ma reggel a professzor valami olyat mondott, hogy "készen áll". De mire? Milyen
nehéz fiatalon meghalni! Készen kell állnom arra, a jövő hét elejétől már múlt idő leszek; és én nem vagyok
készen. A fájdalom egyre mélyebben mar belém, de ami igazán elviselhetetlen kín számomra az, hogy nem
vagyok készen. A legrosszabb dolog az, hogy amikor felnézek az égre, sötétnek látom azt. Leszállt az éjszaka,
de egyetlen csillag sem ragyog fölöttem, amelybe belekapaszkodhatna a tekintetem. Mama, sohasem gondoltam
Istenre, de most érzem, hogy létezik még valami, amit nem ismerünk, valami titokzatos, egy hatalom, amelynek



a tenyerébe hullunk, amelynek válaszolnunk kell. És az én bűnöm az, hogy nem tudom, ki ő. Bárcsak ismerném
őt! Mama, emlékszel, amikor kicsik voltunk, esténként a papa elé sétáltál velünk az erdőn keresztül? Néha
előrefutottunk, és hirtelen egyedül találtuk magunkat. Léptek közeledtek a sötétben: hogy féltünk az ismeretlen
léptek zajától! Hogy megörültünk, amikor felismertük, hogy a papa léptei azok, azé, aki szeret minket. Most,
amikor egyedül vagyok, újra ismeretlen léptek zaját hallom. Miért nem ismerem őket? Megmondtad nekem,
mit vegyek fel, hogyan viselkedjek, hogyan egyek, hogyan másszak ki a csávából. Mennyit törődtél velem, és
nem fáradtál bele a gondoskodásba. Emlékszem, hogy Karácsony éjjelén a misére vittél minket. Az esti
imádságra is emlékszem, amit néha a fülembe suttogtál. Mindig a becsületre neveltél minket. De most mindez
elolvad, mint hó a napon. Miért beszéltél annyi mindenről, és miért nem mondtál nekünk semmit Jézus
Krisztusról? Miért nem ismertetted meg velem lépteinek hangját, hogy képes legyek azt felismerni, ha eljön
hozzám ezen az utolsó éjszakán a halál magányában? Hogy tudjam: az, aki rám vár, egy Atya! Milyen
másképpen halnék meg...”

IX FEJEZET BENEDEK ELEFÁNT
NAGYBÖJTBEN LIMPIASBAN – 5.
…Képzeljétek el, hogy a zsűri egyhangúan Letíciának
ítélte az I. helyet. Ő Tavasz tündérnek öltözött.
Nagyon  szépen  énekelt,  és  táncolt  is.  Énekével  a
Szűzanyát, Május Királynőjét köszöntötte. Hát Ő
nyerte el a tortát. Letícia igen jó szívű kislány volt,
mert azt kérte, hogy a Kedves Nővérek vágják el
szeletekre a tortát, és mindenki kapjon belőle, aki
jelmezbe  öltözött.  A  nagymamák,  és  a  szülők  is
nagyon örültek ennek, hogy kislányuk megosztja
nyereményét a többi gyerekkel, és persze mi elefántok
is kaptunk a tortából. A tortaevés után tánc és tombola
következett. Vince, aki a jelmezversenyben a második
helyet nyerte, egyre csak nézegetett, mintha várna
valakit, aztán megkérdezte Irénke nénit. -A Dédike
nem jön? Nem is látott még jelmezben! - De bizony
jön majd,- válaszolta Irénke néni, csak még valamit el
kell intéznie. - Hát egyszer csak nyílt az ajtó, és
Mártika néni, a Dédi jött be nagy kosárral, mely fehér
konyharuhával volt letakarva. Vince futott eléje, és
nagy cuppanós puszival köszöntötte, majd megmutatta
királyi jelmezét.  Mi van a kosaradban, Dédike? -
kukkantott kíváncsian a fehér konyharuha alá. Hát
képzeljétek gyerekek, Mártika néni frissen sütött
fánkot hozott. A felnőttek segítettek tálcára rakni a
fimon csemegét, melyet baracklekvárral töltött meg.
Jóságos szívének minden szeretetével sütötte a
fánkokat. Nagyot trombitáltam örömömben, és
kézcsókkal köszöntem meg Mártika néni szeretetét.
De a legboldogabb Vince volt. Azt mondta, nekem
van a legdrágább Dédikém a világon! A farsangi
mulatság végén még színi előadás is volt. Arról szólt,
hogyan leckéztetett meg egy zsugori házaspárt három
kópé vándor. Igen mulatságos színdarab volt, és sokat
nevettünk. Aztán már erősen sötétedett, így mindenki
hazafelé készülődött. Szépen összerendeztük a termet.
Nagyon  jól  sikerült  farsangi  bál  volt,  és  mindenki  jól
érezte magát. Farsang után nagyböjt következik.
Hamvazószerda. Ez a nap a nagyböjt kezdete, szigorú
böjti nap. Ez azt jelenti, hogy nem eszünk húst, és
bűnbánatot tartunk. A reggeli Szentmisén a

Tisztelendő bácsi hamut szentel, és azzal kereszt
alakban jelöli meg a homlokunkat ezzel a fohásszal:
„Emlékezz ember, hogy porból vagy, és porrá leszel”
Reggelire vajas kenyeret ettem sajttal, ebédre böjtös
bablevest, vacsorára pedig főtt tojást vajas kenyérrel.
Kis Elefánt gombástojást készített, Kék Elefánt pedig
halat sütött. Nagyböjt péntekjein sem eszünk húst, és
délután 3 órakor a templomba megyünk Keresztúti
ájtatosságra. Ilyenkor az Úr Jézus keserves
kínszenvedésére emlékezünk, a 14 állomásnál való
imádkozással, és elmélkedéssel. Nagyböjtben
különösen is igyekezünk sok jó cselekedettel
kimutatni  szeretetünket  az  Úr  Jézus  iránt,  aki  olyan
sokat szenvedett értünk. Például én megfogadtam,
hogy nem eszek banánt, pedig azt nagyon szeretetem,
csak  almát,  és  narancsot,  és  csokit  sem  eszem
önmegtagadásul. Nagyböjt első vasárnapján
összecsomagoltam, és a következő nap már a nagy
tengerjáró hajón utaztam Santander kikötő felé. Hát
nagyon érdekes volt a tengeri utazás. Hatalmas nagy
hajó volt, sok kabinnal, melyben különböző nyelvű
emberek utaztak. Elnéztem a végtelen nagy tengert,
milyen hatalmas, és mekkora hullámok vannak.
Különösen érdekes volt éjjel a tengeren, mikor
egészen közel volt a csillagos ég. Akkor mindjárt
„Tengernek Csillaga”: a Boldogságos Szűzanya jutott
az eszembe. Ha Őt követjük, soha nem tévedünk el, ha
rábízzuk magunkat, nyugodtak lehetünk, mert Ő
mindig velünk van, és vigyáz ránk… Folyt köv.


