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A SZENTSÉGEK - 1. rész 
 
A szentségek olyan látható jelek, amik 
láthatatlan kegyelmet adnak, és mind a hetet 
Krisztus rendelte; magától értetődő, hogy 
ezért mind a 7 benne van a Bibliában. 
Korábban már cikkeztem a betegek 
szentségéről, a gyónásról és a bérmálásról, de 
most, a Hit Évében kiemelten is fontos ez 
a témakör. Azért, mert a szentségek többek 
között jelei is a hitnek. A 7 szentség 
felsorolva: keresztség, bérmálás, 
Oltáriszentség, gyónás, betegek kenete, 
egyházi rend, házasság. Ezek közül vannak 
olyanok, amik eltörölhetetlen jegyet hagynak 
a lelken (pl. keresztség, bérmálás), és vannak 
olyanok, amik egy életen keresztül el kell, 
hogy kísérjenek minket, pl. a rendszeres 
gyónás és áldozás. Fontosnak tartom itt 
hangsúlyozni, hogy az eltörölhetetlen jel 
NEM azt jelenti, hogy automatikusan 
üdvözül, aki abban a szentségben részesült. 
Nagyon jó, ha valaki meg van keresztelve, 
még jobb, ha valaki volt bérmálkozó, és 
nagyon fontos is, de ettől még önmagában 
nem fog üdvözülni. Isten nem csak azt nézi, 
hogy valaki régen hűséges volt-e, hanem azt 
nézi, hogy most milyen. Felhasználta-e 
ezeknek a szentségeknek az erejét, igyekszik-
e minden tekintetben jó keresztény lenni? 
Mert aki viszont hűtlenné vált Hozzá, és nem 
tér meg, az sajnos elveszik. Istennek viszont 
éppen az a célja, hogy a jó úton meg tudjunk 
maradni, és ennek a 7 szentségnek a kegyelme 
éppen ebben akar erősíteni. A magunk 
erejéből nem tudunk boldogulni, szükség van 
felülről jövő segítségre. Ezért érdemes úgy 
tekinteni a szentségekre, mint Isten 
ajándékaira, mert tényleg azok. A kegyelem  

 
 
természetfeletti ajándék, felbecsülhetetlen 
nagy segítség. Nekünk az a feladatunk, hogy 
ezeket elfogadjuk, és együttműködjünk velük. 
Folyt köv. - Kallós Péter  
 
Híreink 
 

Mint ismeretes, a cecei temető ravatalozója 
már rég felújításra szorul. Az Önkormányzat 
igyekszik ebben előre haladni, sikerült is rá 
pályázati pénzt nyerni, de ez sajnos nem elég. 
Tisztelettel kérünk minden jó szándékú cecei 
lakost, hogy lehetőségeihez képest mindenki 
támogassa ezt az építési munkát. Még több millió 
forint hiányzik. A ravatalozó közügy, hiszen 
mindenkit érint, és mindenki érdekeit szolgálja, 
ha a temetés a legméltóbb módon történik. 
Gondolom, senki nem szeret ázni, fázni, vagy 
éppen nyáron a nap melegétől szenvedni. Ezt a 
célt szolgálja a tervezett elő-tető. Isten fizesse 
vissza sokszorosan a kedves olvasók adakozó 
nagylelkűségét! 
 
 Nagyon szépen köszönjük azoknak a 
szülőknek az együttműködését, akik gyerekeiket 
katolikus hittanra íratták be. Egyúttal kérjük 
további jóindulatukat, keresztényi példaadásukat, 
mert a kereszténység életforma, Isten követése a 
hitben, és ehhez a szülői jó példa és a vallás 
gyakorlása elengedhetetlen. Isten áldása van 
mindenkin, aki az Ő ügyében tevékenykedik! 
 
 
 ISTEN TOVÁBBRA IS SZERETETTEL 

HÍV ÉS VÁR, HOGY A VASÁRNAPOT VELE 

EGYÜTT SZENTELJÜK MEG, ÉS A 

SZENTMISÉN IS VENDÉGEI LEGYÜNK. 

FOGADJUK EL EZT A MEGHÍVÁST! 

 



Mariska Néni elment… 
Amikor 2007. augusztusában Péter fiam Cecére került, egy kedves idős nénit mutattak be nekünk: Orova 
Sándorné Mariska nénit. Ő segített abban, hogy megismerje a faluban az elsőpéntekes időseket. Mariska 
néni mély hite, jóságos szeretete igazi példakép volt számunkra. A templomban minden szentmisén részt 
vett, buzgó tisztelője volt a Szűzanyának. Mikor már mindenki elment az alsószentiváni búcsú után, ő ott 
maradt, és imádkozta a rózsafüzért. Péternek mindenben segítségére volt. Rendszeresen elhívta ebédre, 
ellátta befőttel, gyümölccsel, savanyúsággal. Mindig segített a plébániát rendben tartani, kapált, 
gereblyézett, virágot ültetett. Egyszer, amikor megtudta, hogy a névnapomon éppen Cecén vagyok, még 
nekem is ünnepi ebédet készített. Megkérdeztem, mivel tudnám meghálálni szerető jóságát? Azt 
válaszolta: majd a Szűzanya odaát megjutalmazza. Sajnos elhatalmasodó betegsége miatt el kellett 
hagynia szeretett faluját. Július 26.-án, éppen Szent Anna ünnepén hívta Magához az Úr, Akit egész 
életében oly buzgón szeretett, és szolgáinak segítségére volt, mert nemcsak Péternek segített, hanem az 
előtte szolgáló plébánosoknak is. Egészen biztos vagyok benne, hogy a Szűzanya szerető édesanyai 
karjaiba ölelte, és százszorosan megjutalmazta jóságos szeretetéért, és az örök boldogságban vár ránk, 
hogy egyszer majd találkozhassunk a szép Mennyországban, ahol csak boldogság és öröm van, és az Úr 
letöröl szemünkről minden könnyet. Áldja meg az Úr Mariska nénit, és jutalmazza örökké tartó 
boldogsággal. Imádkozzon szeretett falvaiért, hogy sokan kövessék példáját, és mély Isten- és 
emberszeretetben mindenki elnyerje az örök boldogságot. Adjon neki az Úr örök nyugodalmat, és az 
örök világosság fényeskedjék neki! Szeretettel búcsúzom a viszontlátás reményében: Péter atya 
édesanyja, Mónika.     
 

X. FEJEZET BENEDEK ELEFÁNT 
KRAKKÓBAN AZ IRGALMASSÁG 

VASÁRNAPJÁN – 1. 
Kedves Gyerekek! Nagyböjt utolsó három napja 
Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat. 
Nagycsütörtök az Oltáriszentség, és a papság 
megalapításának ünnepe. Az Úr Jézus keserves 
kínszenvedése előtti estén apostolaival elfogyasztotta 
az Utolsó Vacsorát. Ekkor alapította az 
Oltáriszentséget, és tanítást adott a Szentmiséről, 
rendelte a papságot. A vacsora után tanítványaival 
kiment az Olajfák hegyére. (Hú, de jó lenne, ha 
elzarándokolhatnék a Szentföldre is, és eljuthatnék az 
Olajfák hegyére.) Az Úr Jézus tudta, hogy mi vár rá 
másnap. Borzalmas szenvedéssel, és kereszthalállal 
váltja meg az emberiséget, magára véve mindnyájunk 
bűneit. Az Olajfák hegyén imádkozott, és vért 
izzadott. A tanítványok azonban elaludtak. Az Úr 
Jézus szomorúan mondta nekik, „Hát még egy órát 
sem tudtok virrasztani velem” Ennek emlékére 
nagycsütörtökön a Szentmise után 1 órás virrasztást 
tartunk a templomban, mikor az Úr Jézus Olajfák-
hegyi szenvedéseire emlékezünk, imádkozva, 
énekelve. Elfelejtettem még elmondani, hogy 
nagycsütörtök délelőtt a templomban elkészítjük a 
Szent Sírt. A Tisztelendő bácsi megkért bennünket, 
elefántokat, hogy hozzunk a hegyről szikladarabokat, 

mert ezekből készítjük a sírt. Templomunk egyik 
mellékoltárán készítettük sok szikladarabból, és ebbe 
helyeztük a meghalt Jézus szobrát. Hát képzeljétek, 
nagyon sokan jöttek segíteni, és szebbnél szebb 
virágokat hoztak a Szent Sír díszítésére. Mártika néni 
cserépben nevelt hófehér liliomot hozott, melyet a 
Szent Test mellé tettünk. Anna néni sok-sok illatos 
jácintot szedett a kertben, és Letíciával együtt hozták 
el. Letícia kis vázákban rendezte el a jácintokat. Erika 
néni fehér szegfűt, és zöld cserepes növényeket 
hozott. Irénke néni színes gerberákkal tette még 
szebbé a Szent Sírt. De a férfiaknak is sok feladat 
jutott. Berci bácsi az ideiglenes tabernákulum 
elkészítésében segédkezett, Karcsi bácsival. Patrícia 
néni pedig, Letícia anyukája vasalta a lepleket, 
melyek az Úr Jézus Testét borították, és a többi 
hófehér oltárterítőt. Folyt köv… 

 


