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Nagyböjti időszak
Isten olyannak teremetett minket, embereket,
hogy használjuk a világ javait, fenntartsuk
életünket, gondoskodjunk magunkról és a ránk
bízottakról. Ez Isten terve, ezért helyes.
Azonban az emberi természet sokszor hajlamos
az elkényelmesedésre, lustaságra, kísértések
elfogadására. Hogy ez ne így legyen, szükséges
a megengedett jó dolgokban is néha
önmérsékletet tanúsítani. Aki a megengedettről
is le tud mondani, az könnyebben ellenáll a
tilosnak. Ezért olyan fontos a nagyböjti idő,
ami évről évre visszatér Húsvét előtt. Ez
mindig egy olyan lelki, kegyelmi időszak, ami
segíteni akar a lelki fejlődésben. A böjt, az
önmegtagadás, lemondás, áldozat-hozatal
erősíti az embert. Aki bármilyen földi dolognak
a rabja, az nem szabad. Márpedig szabadnak
kell lennünk. Van egy bizonyos külső egyházi
előírás a nagyböjti böjtölésre (péntekenként
nem eszünk húst, ezen felül Hamvazószerdán és
Nagypénteken szigorú böjtöt tartunk), de
minden más jóban, ételben, italban,
szórakozásban, kényelemben,
számítógépezésben, tévézésben is lehet böjtöt
tartani. Mert aki meg tudja magát fegyelmezni,
aki tud önmagán uralkodni, az lélekben szabad
lesz, könnyebben ellenáll a kísértésnek, és
szabad marad a bűn rabságától. A mai
világban, ahol az azonnali élvezeteket
reklámozzák, fel kell hívni az emberek
figyelmét ennek a veszélyeire. Nehéz a
lemondás, de éppen ezért annyira értékes Isten
előtt. Azért mondok le valami jóról, hogy egy
még nagyobb jót nyerjek általa: a lelki
fejlődésemet. - Kallós Péter

Híreink

Nagyböjti lelkigyakorlatunk ideje:
Április 3.-a csütörtök 16.00 Sáregres

18.00 Cece
Április 4.-e péntek 16.00 Vajta

18.00 Cece
Április 5.-e szombat 16.00 Alsószentiván

A lelkigyakorlatot vezeti: Récsei
Norbert atya, enyingi plébános-helyettes.
A lelkigyakorlat alkalmával ő gyóntat és
prédikál. Nagyszerű alkalom a szentgyónás
elvégzésére, és a lelki készületre.
Különösen azoknak, akik már nagyon
régóta nem gyóntak. A szentgyónás
elvégzése gyakran ajánlott (nekünk ad
megnyugvást), évente egyszer pedig
kötelező. 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! A
Katolikus Egyház hálásan köszöni az eddigi
felajánlásokat. Ezekből tudunk
gazdálkodni!

Tisztelettel kérjük az iskolás
gyerekek szüleit, hogy mielőbb
nyilatkozzanak az iskolában: gyermeküket
katolikus hittanra szeretnék járatni! Ez
nagyon fontos!



Sajnálom, hogy nem jártam
templomba!

Édesanyám unokatestvérének  felesége
gyógyszerésznő volt. Kedves, helyes, aranyos
teremtés, aki csak hivatásának és családjának
élt. Mindenkinek segített, bárki fordult hozzá,
akármilyen panasszal. Egy valamit mulasztott
csak el: sohase járt templomba. Férje mindig
csak egyedül ment. Mindenféle kifogással
kimentette magát: pl. főzni kell, jönnek az
unokák, gyerekek, fáradt, nagyon sokat
dolgozott. Aztán egy tavaszi napon a
gyógyszertárban agyvérzést kapott, súlyos
beteg lett. Nem tudta folytatni munkáját.
Sokáig kórházban ápolták, mindent megtettek
érte, de nem volt segítség. 2009. márciusában,
66 éves korában meghalt. Imádkoztunk érte,
szentmisét mondattunk. Most azonban, 2014
januárjában a húgom álmodott vele. Ezt üzente:
„Sajnálom, hogy nem jártam templomba, és
elmulasztottam a szentmisét.” Lehet, hogy
most kell levezekelnie, amit itt a földön
elmulasztott. Megint imádkoztunk érte, és
szentmisét mondattunk, hogy mielőbb célba
érjen. Mindezt tanulságul írtam le, hogy
mindenki tanuljon belőle. A szentmisét nem
szabad elhanyagolni, semmilyen indokkal
könnyelműen kimenteni magunkat, mert
mindenkinek arra van ideje, amire akarja.
Nehogy halálunk után szembesüljünk vele,
milyen súlyosan mulasztottunk Isten szeretete
ellen. – Kallós Tiborné

X. fejezet: Benedek elefánt Krakkóban az
Irgalmasság vasárnapján – 2.
A Szent Sír nagyon szép lett, és csodálatos
jácint illatot lehetett érezni. Hát képzeljétek,
még készen sem volt a Szent Sír, mikor már
többen jöttek, hogy imádkozzanak. Mindenki
csodálta, hogy milyen szép lett, és milyen igazi
sziklasír. A Tisztelendő bácsinak is nagyon
tetszett, és mindenkinek megköszönte a
segítséget. Elmondta, hogy olajszentelésen
volt, és a papi hivatása megújításának
szertartásán. Este aztán a Szentmise
Dicsőségénél elmentek a harangok, vagyis
semmi érchang nem szólalt meg a
feltámadásig. Nem szólt a csengő, sem a
harang, sem az orgona. A Tisztelendő bácsi
megkért, hogy csengőszó helyett én
trombitáljak. Tehát mikor az Oltáriszentséget a

sziklasírhoz vitte, nagyokat trombitáltam. Erre
mindenki letérdelt. A Szentmise után nagyon
sokan maradtak a virrasztásra, melyet a
Tisztelendő atya vezetett. Másnap nagypéntek
szigorú böjti nap, melyen fájdalommal
emlékezünk az Úr Jézus keserves
kínszenvedésére. A templomban egész nap
látogathatjuk a Szent Sírt, és imádkozhatunk.
Délután 3 órakor Keresztút van, este pedig
szertartás. Passiót énekelünk, vagyis Jézus
szenvedésének történetét, aztán hódolat a
kereszt előtt, könyörgések, majd áldozás, és az
Oltáriszentséget visszaviszik a Szent Sír feletti
tabernákulumba, miközben nagyokat
trombitálok. Nagyszombaton is egész nap
látogatható a Szent Sír. Nagyon sokan jönnek
el, és imádkoznak, énekelnek, kifejezve
szeretetüket az Úr Jézus iránt. Nagyszombaton
este pedig kezdetét veszi a feltámadás öröme.
Tűzszentelés és húsvéti gyertya szentelése után
következik a húsvéti örömének, majd az
allelujás mise. Ennek Dicsőségénél jönnek
vissza a harangok, és az érchangok, majd nagy
örömmel folytatódik a Szentmise, mely az Úr
feltámadását hirdeti. Szentmise után a
Feltámadási körmenet következik. Hát ez olyan
csodálatos, hogy elmondani nem lehet. A
Szentségmutatóban hófehér ostya színe alatt az
Úr Jézus; apró tavaszi virágokkal díszítve.
Aztán amíg a körmenet tart a halott Jézus
szobra helyett a szent síron a felírás: „nincs itt,
feltámadott.” Az oltár csodálatos húsvéti
virágdíszben ragyog. A körmenet után pedig
mindnyájan a Szűzanya szoborhoz vonulunk,
és gratulálunk a Szűzanyának abból az
alkalomból, hogy Szent Fia feltámadott a
halálból. Elénekeljük, hogy Mennynek királyné
Asszonya, örülj szép Szűz alleluja, mert kit
méhedben hordozni méltó voltál alleluja.
Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja.
Folyt köv…


