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Kérem, ha elolvasta, adja tovább másnak is!

MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ: FM 96,1

Miért jó katolikus kereszténynek lenni?

Ezt a kérdést mindenki felteheti, és fontos,
hogy helyesen tudjunk rá válaszolni. Alapvetően
szeretjük, ami hasznos és jó, és ez így van a
kereszténységgel is. Mindenkinek a lelke mélyén
vannak alapvető kérdések: pl. Miért élünk a
világon, hogyan lett a világ, mi van a halál után,
érdemes-e akkor is becsületesnek lenni, ha nem
jár érte jutalom, vagy éppen hátrányt szenvedünk,
miért van szenvedés, stb… Ha tetszik, ha nem,
ezekkel a kérdésekkel mindenki találkozik
életében. Régen sokféle vallás próbált ezekre
választ adni, de mivel azok emberi találmányok
voltak, nem tudtak megnyugtatóan felelni az
emberi sorskérdésekre. Isten adta a
Kinyilatkoztatást (ami az Ő hozzánk szóló
üzenete), és ez Jézus Krisztusban érte el a
teljességét (Aki Isten létére emberré is lett).
Általa tudunk meg olyan igazságokat, amire
szükségünk van. Pl. Krisztus óta tudjuk igazán

átérezni, hogy Isten az irgalom, a jóság és a
szeretet, Aki bűneink ellenére is a javunkat
akarja, még akkor is, ha megenged az életben
bizonyos próbatételeket, szenvedéseket. Azt is
tudjuk, hogy a halállal csak a földi pályafutás ér
véget, az élet folytatódik, csak más formában, és
annak függvényében, hogy a megismert igazságot
ki mennyire váltotta tettekre. A katolikus
keresztény hitben van meg az igazság teljessége,
mert ez ered Istentől. Amit Jézus Krisztus
megtanított, azt hirdették és tették az Ő apostolai
és követői, és ezt is adták tovább, így jutott el
hozzánk. Ez a katolikus hit. Még akkor is, ha a
Katolikus Egyház tagjai nem mind szentek, és a
tagokban lehet bűnöket is felfedezni. Az Egyház
attól még szent, mert az üdvösséget, az örök
életet nyújtja. Ezért nem szabad visszariadni az
egyes katolikusok esetleges bűneitől, hanem a
megismert igazságot meg kell élni. Isten pedig ad
elég természetfeletti segítséget (vagyis
kegyelmet), hogy ez sikerüljön. Akkor lélekben
biztos, hogy az egyéni ember élete boldogabb
lesz. – Kallós Péter

Hírek

Engedjék meg, hogy a Magyar Katolikus
Püspöki Kar hálás köszönetét tolmácsoljam
mindazoknak, akik az elmúlt években
felajánlották a SZJA 1%-át a Magyar Katolikus
Egyháznak. Örvendetes tény, hogy évről évre
egyre többen megértik azt, hogy a kétszer 1%
felajánlása nem növeli az adót, mert azt nem a
dolgozó pénzéből vonják le, hanem az egyébként
is kötelezően befizetett adóból. Hálás köszönet
érte mindenkinek! És tisztelettel kérem továbbra
is segítségüket, hogy az első 1%-ot ajánlják fel a
0011-es technikai számon a Katolikus Egyház
javára, a második 1%-t pedig a Cecei Római
Katolikus Templom Alapítványa számára.

Adószáma: 18481037-1-07. Nagyon szépen
köszönjük Mindenkinek!

Szeretettel megköszönöm azoknak a
szülőknek a gondoskodó jóságát, akik leendő
elsős vagy ötödikes gyerekeiket beíratták a jövő
tanévre katolikus hittanra. A többieket pedig
szeretettel várjuk, hiszen a hitre nevelés egyik
alap-pillére a katolikus hittan. Kérem, figyeljünk
nagyon, mert aki nem kifejezetten a katolikus
hittanra íratja be a gyerekét, az a gyerek
automatikusan kötelezően etikára fog járni. A
katolikus hittant pedig semmi más nem pótolhatja.

Megköszönöm mindazok részvételét, akik
április 13.-án este részt vettek a Harmónia Kórus
jótékonysági estjén! Valószínűleg a Sárbogárdi
TV többször is adásba teszi a felvett műsort.



A nehézségek miértje

Egy nap egy kis pillangó látszott egy félig nyitott
selyemgubóban. Egy férfi ült és nézte a pillangót
néhány óráig, ahogy küzdött, hogy testét kiszabadítsa
a kis lyukon keresztül. Aztán úgy tűnt, a folyamat
teljesen megállt. Úgy látszott, mindent megtett, amit
tudott, és semmi többre nem képes. A férfi eldöntötte,
segít a pillangónak: fogott egy ollót és kinyitotta a
selyemgubót. A pillangó könnyen kijutott. De a teste
összeaszott volt, gyenge és a szárnyai
összezsugorodtak. A férfi tovább nézte, mert várta,
hogy bármelyik pillanatban kinyílhatnak a szárnyak,
megnőnek, kitárulnak, és képesek lesznek elvinni a
pillangó testét, szilárdak és erősek lesznek. Semmi
nem történt! A pillangó az életét ebben a gyenge
testben, összeaszott szárnyakkal töltötte. Soha nem
volt képes repülni. Amit a férfi, az ő kedvességével és
jóindulatával nem értett. Hogy a szűk selyemgubó és a
küzdelem a szűk nyíláson keresztül szükséges a
pillangónak, ez a természetes útja, hogy a pillangó
kiszabadítsa testét a selyemgubóból, szárnyaival képes
legyen repülni.
     Néha pontosan a nehézségekre van szükségünk az
életben. Ha hagyjuk az életünket akadálytalanul
folyni, ez megbénít minket. Nem leszünk erősek,
amikor annak kell lennünk. Nem fogunk tudni
lélekben repülni.
    Kértem Erőt...és kaptam nehézségeket, amelyek
erőssé tesznek.
Kértem Bölcsességet...és kaptam problémákat, hogy
megoldjam őket.
Kértem Jómódot...és kaptam agyat és izmot, hogy
dolgozzak.
Kértem Bátorságot...és kaptam akadályokat, hogy
legyőzzem azokat.
Kértem Szerelmet...és kaptam bajban lévő embereket,
hogy segítsek.
Kértem Jóindulatot...és kaptam lehetőségeket.
Semmit nem kaptam meg, amit akartam...
De mindent megkaptam, amire szükségem volt.
Éld az életet félelem nélkül, nézz szembe az
akadályokkal, tudd, hogy képes vagy legyőzni őket!

IX FEJEZET BENEDEK ELEFÁNT
NAGYBÖJTBEN LIMPIASBAN – 6.
Több napi tengeri utazás után érkeztem meg
Santander kikötőbe. Sok-sok hajó horgonyzott ott, de
nemcsak nagy tengerjáró hajók, hanem kisebb
halászbárkák is. A kikötői piacon pedig hatalmas
nyüzsgés, árultak rengeteg halat, gyümölcsöt,
zöldséget, rákot, kagylót. Egy árus mindjárt biztatott,
kóstoljam meg a rákot rántva, de nekem nem ízlett.
Inkább halat vettem, melyet ott sütöttek a kikötői

piacon. De nagyon óvatosan ettem a szálkák miatt. Ti
is gyerekek, ha halat esztek, nagyon lassan, óvatosan
egyétek, mert igen veszélyes, ha a szálka a torkotokon
akad. Miután kicsit körülnéztem a kikötőben,
megkerestem a vasútállomást, és Limpiasba
vásároltam vonatjegyet. A vonat tömve volt utasokkal,
úgy láttam, hogy búcsúsok, akik szintén a csodálatos
Jézus feszülethez készülnek, mert rózsafüzért
imádkoztak. Meg is szólítottak, de nem értettem mit
mondanak. Kb. fél óra utazás után megérkeztünk
Limpiasba. A búcsúsok után indultam, gondoltam,
hogy ők tudják, merre kell menni. Nemsokára
hatalmas térre értünk, és ott állt a régi öreg templom,
melyben, álmomban már jártam. Most azonban nem
tudtam bemenni, mert olyan sokan voltak, hogy a
búcsúsok sem fértek be. Éppen ünnepi Szentmise volt,
utána pedig Keresztúti ájtatosság. Türelmesen vártam,
mert gondoltam a Szentmise után sokan kijönnek, és
akkor már be tudok jutni. Tehát vártam a kedvező
alkalmat,  és  mikor  néhányan  kijöttek  sikerült  a
tömegen keresztülmennem. A szentély lépcsőjétől kb.
8 méter távolságra lehettem. Egy Tisztelendő atya
prédikált, aztán a zarándokok „Kegyelmezz ó Uram”
énekbe kezdtek Mikor befejezték, felszólították a
tömeget, hogy a sekrestyeajtón át, mely a csodálatos
feszülettől balra fekszik, távozzanak. Előttem
asszonyok, álltak, balra mögöttem férfiak. Alig indult
meg a menet kifelé, mikor az egész csoport egyszerre
kiabálni kezdett: „Krisztus arra az oldalra néz, ahol a
búcsúsok mennek ki!” A jelenség tisztán, tökéletesen
látható volt. Aztán az emberek ezt mondogatták, most
Jézus felfelé néz, most becsukja a szemét. Most
megint arra az oldalra néz, ahol a zarándokok
kimennek. Persze megálltak a búcsúsok, és térdelve
imádták a szenvedő Jézust. Mihelyt aztán az emberek
újból kifelé indultak megismétlődött a csoda. A
zarándokok színházi látcsöveket vettek elő, hogy
jobban lássák a csodát. Később láttuk a haldokló Jézus
szájának mozgását is Hát gyerekek, csodálatos volt.
Egész nap a templomban voltam, minden Szentmisén
részt vettem, és Keresztúti ájtatosságon, litánián…
folyt köv.


