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Kedves Testvérek! Év elején itt van az adó-bevallások időszaka. Tisztelettel szeretném kérni,
hogy a személyi jövedelemadójuk első 1%-t ajánlják fel a Magyar Katolikus Egyháznak a
0011-es technikai számon. A második 1%-t pedig kérem, hogy ajánlják fel a Cecei Római
Katolikus Templom Alapítványa 1993. számára, aminek adószáma: 18481037-1-07. A két 1%
felajánlása Önöknek nem költség, hiszen az adót mindenképpen be kell fizetni, de az
Egyházat nagyon is segíthetik vele. Isten fizesse meg, nagyon szépen köszönjük!

„Botrányok?” – Galilei esete
Galileo Galilei nevét úgy szokták emlegetni,
mint  szimbólumot  az  Egyház  és  a  tudomány
közötti ellentétre. Hogy ez mennyire nem így
van, csak az tudja, aki egy kicsit utánanéz a
VALÓS TÖRTÉNETI TÉNYEKNEK, mert
azokból egyértelműen látszik, mennyit ferdítettek
Galilei esetén. Először is azt kell tudni, hogy a
Szentírás nem földrajzkönyv, hanem hitbeli
igazságokat akar mondani korabeli formákba
öntve. Pl. jelképes a 7 napos teremtés-elbeszélés;
a valóságban tudósok szerint kb. 4,6 milliárd év
alatt keletkezett a föld. A Szentírásból nem lehet
feltétlenül bebizonyítani természettudományos
igazságokat, és NEM is ez a Szentírás célja,
hanem hogy hitbeli jártasságot adjon.
Kopernikusz volt, aki korábban írt a Nap-
központú világegyetemről; Kopernikusz egy
lengyel KATOLIKUS PAP volt, és mivel csak
elméletként tálalta nézetét, illetve helyes módon,
ezért senki nem bántotta. Azért, mert az Egyház
nem ellensége, hanem barátja a tudománynak.
Sokan nem beszélnek arról, hogy sok évszázadon
keresztül az Egyház a tudományok fellegvára
volt, számos feltaláló és tudós pedig pap vagy
szerzetes. Igen sokat köszönhet nekik az
emberiség. Galileo Galilei firenzei tudós volt, aki
felújította Kopernikusz nézeteit. Ez önmagában
nem  lett  volna  baj,  az  viszont  igen,  hogy  a
Szentírást is felhasználta bizonyítékként.
Márpedig mivel az eretnekek is a Szentírás rossz
értelmezésével akarták a tévedéseiket

bebizonyítani, Galilei is egyből gyanús lett.
Időközben VIII. Orbán lett a pápa, aki
rokonszenvezett Kopernikusz nézeteivel, és
felkérte Galileit, hogy állítsa össze az érveket és
ellenérveket. Tehát Galilei egyházi felkérésre
kezdett dolgozni. Folyt. köv. – K.P.
Szentmisék rendje
Péntek Este 17.00
Szombat Este 17.00
Vasárnap !!! Délelőtt 10.00 !!!
A Jó Isten szeretettel hív és vár mindenkit
MINDEN vasárnap szentmisére! Ne utasítsuk
vissza!
Közeljövő eseményei

2 hetente keddenként du. 17.00-kor
felnőtt katekézis van a plébánián fiatal felnőttek,
szülők részére. Szeretettel várom az
érdeklődőket, különösen a hittanos gyermekek
szüleit! Legközelebb február 5.-én kedden és 19.-
én, kedden lesz. Általában minden szombaton 2
órakor a plébánián ifjúsági hittant tartunk a
középiskolásoknak és főiskolásoknak, illetve
ennek a korosztálynak. Mindenkit szeretettel
várok! 2 hetente pénteken az esti mise után is van
felnőtt katekézis.

Továbbá nagyon fontos a
haldoklókhoz, súlyos betegekhez papot hívni!
Az illető örök sorsa függhet ettől, hívjanak
bátran! Az szeret igazán, aki a hozzátartozója
halhatatlan lelke üdvére gondol!!!

Magyar Katolikus Rádió: 1341 kHz

TÖRTÉNET: AZ ÖREG „KOLDUS”
Illedelmes és szeretetre méltó koldus volt. Ott állt mindennap a templom előtt. Ha kapott pénzt, mélyen meghajtotta
fejét, és minden adakozóért hálaimát mondott. Egy ízben egy Paulin nevű fiatal pap misézett, és utána a bejárati ajtón
jött ki. Meglátta az öreg koldust, és pénzt adott neki. Nem tudta megmagyarázni, de szimpatikus volt számára az idős
ember. Mikor következő vasárnap nem találta a templom előtt, megérdeklődte, hogy hol lakik, és meglátogatta. Súlyos
betegen feküdt ágyán, és hangja halvány volt. Így fogadta a papot.- Hozta Isten, Tisztelendő Úr, Ön jószívű, köszönöm!
A fiatal pap megsimogatta az öreget, mire az kifakadt. -Ezt ne tegye, Tisztelendő Úr, nem érdemlem meg.- De hát miért
nem barátom? Hisz a pap a boldogtalanok barátja. -Ó Uram, nem érdemlem én meg a jó szót, nem vagyok méltó Isten
jóságára, ha elmondanám Önnek, milyen nagy bűnös vagyok. -Higgye el, Isten maga a jóság és irgalom, mindenkinek
megbocsát, aki megbánja a bűnét- mondta a pap, de az öreg így szólt. -Az én bűnöm túlságosan nagy, már 34 éve



keresem Isten bocsánatát, de nem tudok megnyugodni. A fiatal pap gyengéden vigasztalta, de eredménytelenül, aztán
végül mégis rávette, hogy elmondja az élettörténetét. -Tisztelendő Úr, imádkozzék értem, Istenhez, hogy elnyerjem a
bocsánatot. Az életemet is odaadnám ezért. Egy gazdag család felügyelője voltam, amikor a falut megszállva tartották a
németek. Az úr is, és az úrnő is nagyon jók voltak hozzám. Két lányuk volt, és egy kisfiúk. Mindent megkaptam tőlük.
Aztán a falu gazdát cserélt, és megszállták az angolok. Később visszajöttek a németek, és én, hogy gazdám vagyonát
megkaparinthassam elárultam őket. Ma is a vagyonukból élek, a koldulást, csak kedvtelésből csinálom. Röviden a
németek az egész családot megölték, mint kémeket, csak a kisfiút, Paulint hagyták életben. Ma is előttem van a kép,
ahogyan lelövöldözték őket a németek. Én szörnyeteg, azóta nincs nyugalmam, állandó bűntudat gyötör. Elővett egy
aranykeresztet, és így szólt.- Látja, ez úrnőmé volt. Kérem, imádkozzon értem, segítsen, hogy feloldozva, tisztán
állhassak az Úr elé. A pap halottsápadt volt. Letérdelt a koldus ágya elé, és sokáig imádkozott. Aztán felkelt, és nagy
önuralommal így szólt a halálos beteghez: -Megbocsájt neked az Isten! Valld meg bűneidet előttem Istennek, és szívből
bánd meg, amit tettél!-A halálos beteg elvégezte a szentgyónást, és megkapta a feloldozást. A pap ekkor így szólt hozzá:
- az Úr most megbocsátott neked, de ez még nem minden. Én is megbocsátom, hogy apámat, anyámat, és két nővérem a
halálba küldted. Az öreg ember erre szoborrá merevedett, és párnájára visszazuhant. A pap élesztgette, de már halott
volt.

Ki lehet keresztszülő?
Régen, az ősegyházban a keresztszülő kezes volt,
aki a közösség előtt garantálta az üldözések
idején, hogy pártfogoltja őszinte jó szándékkal
jön, és nem besúgó. Az üldözések elmúltával azt
vállalta, amennyiben a szerencsétlen történelmi
helyzet vagy korabeli egészségügy úgy hozná,
hogy a gyermek árvaságra jut, akkor magához
veszi, és felneveli. Hála Istennek, mára már
jobbak a körülmények. Manapság a keresztszülő
azt vállalja, hogy segít a szülőknek a kötelességük
teljesítésében: segít a gyermeket szavaival és jó
példájával kereszténynek nevelni. Éppen ezért
nagyon fontos tudni, hogy keresztszülőnek lenni
NEM egy egyszeri eseményre szól, ahol a
szertartás alatt a gyermeket tartja. Egy életre szóló
feladat, amiért felelős a jó Isten előtt. Nem abból
áll, hogy születésnapra meg Karácsonyra
ajándékot vesz a keresztgyerekének. Nos, akkor
ezek ismeretében ki lehet keresztszülő? Az
Egyház azért állít feltételeket, mert – mint

említettük – nem egy névleges tisztség, hanem
egy életre szóló, fontos feladat. Csak olyan lehet,
aki alkalmas rá. Ennek tükrében, az Egyházi
Törvénykönyv 874. kánonja szerint az lehet
keresztszülő, aki: katolikus, megkeresztelt,
megbérmált,  elsőáldozott  személy,  aki  a  hithez
és leendő tisztségéhez méltó életet él, és ne
kösse  semmilyen  kánoni  büntetés.  Ezeknek  a
feltételeknek mind teljesülnie kell! Tehát  nem
lehet keresztszülő, aki nem gyakorolja a vallását,
vagy aki nem egyházi házasságban vagy élettársi
viszonyban (=BŰNBEN) él; hogy adna akkor a
felnövekvő gyereknek jó példát? Hogy buzdítja
majd a vasárnapi szentmisére, ha ő maga sem jár?
Aki a lakóhelyén kívül szeretne keresztszülő
lenni, annak helyben kell engedélyt kérnie, amivel
a plébános igazolja, hogy az illető MINDEN
feltételnek megfelel, tehát alkalmas. Hisz a
plébános ismeri, és látja, hogy gyakorolja-e a
vallását. Folyt köv. – K.P.

Gyerek-sarok
BENEDEK ELEFÁNT ZARÁNDOKÚTJAI
…Aztán megkérdezik a megválasztottat, hogy
elfogadja-e a pápaságot, és új nevet kell választania.
Ezután felöltözik fehér reverendába, és egy kis
kápolnában imádkozik. Ez alatt jelentik be, a Szent
Péter téren lévőknek, hogy megtörtént a pápaválasztás,
és ki az új pápa. A tömeg éljenzése közepette lép
erkélyre az új pápa, és köszönti az egybegyűlteket, és
az egész világ katolikus híveit megválasztása
alkalmából. Áldást is ad, melyben én is részesültem.
Közben megérkeztünk Budapestre, a Ferihegyi
repülőtérre. Nagyon megköszöntem az atyának, hogy
ennyi mindenre tanított, és megkínáltam a finom
pogácsával, amit az olasz nénitől kaptam.
Hát képzeljétek hazafelé a vonaton, kivel találkoztam?
A kedves gyümölcsárus nénivel. Örömmel adtam neki
az új Szentatya képét. Csodálkozott nagyon, hogy
„Elefánt” létemre ilyen messzire eljutottam. Benedek
Elefánt, mutatkoztam be, ez az új nevem, mint az új
Szentatyának. Nagyot nevetett a kedves Terike néni, és
meghívott, ha Pesten járok, menjek el a csarnokba,
ahol mindig gyümölcsöt árul.
Megígértem, hogy majd legközelebb meglátogatom.
Hát bizony elfáradtam a hosszú úton, de örömmel

gondoltam vissza este, hogy bizony nem sokan
részesülhetnek abban az élményben, hogy láthatják a
kéményből szálló fehér füstöt, és az új Szentatyát.
Lefekvés előtt megköszöntem az Úr Jézusnak, hogy
jelen lehettem ezen a fontos eseményen, és
megsegített, az úton, hogy semmiben sem szenvedtem
hiányt. Elhatároztam, hogy legközelebb Fatimába
fogok zarándokolni, oda, ahol három kis
pásztorgyermeknek 1917-ben megjelent a Szűzanya.
Oda is repülőgéppel megyek majd. Amíg újabb
kalandjaimat elmesélem, legyetek jók, és ne felejtsetek
el imádkozni, az új Szentatyáért is! Köv: 2. fejezet.

Kérem, ha elolvasta, adja tovább egy helyi ismerősének!


