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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!
Galilei története-2
…Abban a korban a Nap-központú világrendszer
tudományosan nem volt bebizonyított. Éppen
ezért a többi tudósok arra kérték Galileit – nagyon
helyesen – hogy ezt a nézetet ne állítsa tényként,
amíg be nem tudja bizonyítani. Ez teljesen jogos
elvárás. Galilei azonban ezt nem teljesítette, és
habár több tudós is mellé állt, végül bíróság elé
került. Arról nem is beszélve, hogy írásában
kigúnyolta a pápát. A kor tudományos
közvéleménye fordult ellene, és úgy gondolta a
bíróság, hogy a tudományos haladás érdekében
visszavonatják vele a nézeteit. Senki sem kínozta
meg (csak a kínzóeszközöket mutatták meg neki),

egyébként A PÁPA PARANCSÁRA NEM
VOLT SZABAD BÁNTANI !!! Minden a
megkínzásáról írt történet mese és a fantázia
szüleménye, amivel előszeretettel igyekeztek
sokan lejáratni az Egyházat. Galileit névleges
börtönre ítélték, valójában pedig házi őrizetben
kellett lennie, ahol munkáját tovább folytathatta
zavartalanul és kényelmesen, élete végéig, és
inasok álltak a rendelkezésére. Az utókor azonban
tévesen, a valóságot elferdítve emlékezik róla.
Ezért jó ezt tudni, mert sajnos nagyon sokan tettek
kárt az Egyház becsületében a félretájékoztatással.
   K.P.

Istennek legyen hála a 3 napos nagyböjti lelkigyakorlatunkért! Szép volt, nagyon megérte annak, aki
részt vett rajta!

Közeledik Húsvét ünnepe. Már előre is kívánok mindenkinek kegyelmekben gazdag Húsvétot!
Biztos kegyelmet kap az ember a szentgyónásban és szentáldozásban. Az Anyaszentegyház 3. parancsa így
szól: Évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozz meg! Éljünk a kegyelemeszközökkel, NEKÜNK
VAN RÁ SZÜKSÉGÜNK, MÉGHOZZÁ NAGYON!!!
A Nagyheti és Húsvéti események
Nagycsütörtök 17.00 Utolsó vacsora emlékmiséje
Nagypéntek 17.00 nagypénteki szertartások
Nagyszombat 17.00 Húsvéti feltámadási szentmise és körmenet
Húsvétvasárnap 10.00 szentmise
Húsvéthétfő 10.00 szentmise
Mindenkit szeretettel várunk ünnepelni Krisztust, a reményünket és jövőnket!

A TŰZ FELISMERI URÁT  (Franciaország, 1643)

A dél-franciaországi Pressac község plébánosa 1643 nagycsütörtökén az ünnepi szentmisén az
egyházi előírásoknak megfelelően két nagyméretű ostyát konszekrált (változtatott át). Az egyiket
szentáldozáskor magához vette, a másikat nagypéntekre tartalékolta. Egy ónkehelybe helyezte, befödte,
majd a kelyhet két égő gyertya közé, az egyik mellékoltárra tette, hogy a hívek imádják a Legméltóságosabb
Oltáriszentséget. Délután két órakor azonban tűz ütött ki, azon az oltáron. Hirtelen lángba borult minden. Az
oltárkép, az oltárterítő, a kelyhet borító selyem fátyol, még a kehely kupolaalakú fém fedele is teljesen
megolvadt. A Szentostyát azonban a heves tűzvész után a kehelyben, ahová a pap helyezte hófehéren,
teljesen sértetlenül találták meg. Chastaigner püspök tüzetes helyszíni vizsgálatot rendelt el, amely



megállapította a csoda valódiságát. Pressac egyházközsége minden évben ünnepélyes keretek között
emlékezik az Eucharisztia e csodás eseményére.

Keresztszülőség-2
…Még egy félreértést szeretnék tisztázni:

a keresztszülői tisztséget NEM LEHET
MEGVÁSÁROLNI!!! Van, aki azt gondolja,
hogy letesz egy összeget a papnak, vagy befizeti
az évek óta nem fizetett egyházi hozzájárulást, és
akkor vállalhatja a tisztséget. NEM! Akkor sem,
ha az egyházi hozzájárulást rendszeresen fizeti
(Isten fizesse meg, hálásan köszönjük, de csak
ettől még senki nem alkalmas keresztszülőnek).
Valaki vagy gyakorolja helyesen a katolikus

vallást, vagy nem; pénzért nem lehet ilyet
vásárolni, senki ne is próbálkozzon ezzel sehol.

Aki ezeknek a feltételeknek nem felel
meg, keresztszülő nem lehet, de a keresztelés
tanúja igen. Jelen van a kereszteléskor, és ha
esetlegesen az anyakönyvek elvesznének, tudja
igazolni a keresztség megtörténtét.

Senkit nem szeretnék megbántani;
TÉNYEKET sorolok fel, hogy kire mi
vonatkozik, arról én nem tehetek, és arról sem,
hogy ki él vagy nem él keresztény módon. Én azt
szeretném, ha mindenki tisztán látna. K.P.

Gyerek-sarok
II. FEJEZET BENEDEK ELEFÁNT A SZENT PÉTER TÉREN

Kedves Gyerekek! Éppen fatimai utamat
készítettem elő. Nézegettem a térképet, merre is
van Portugália, mikor kopogást hallottam az
ablakomon. Kinéztem, hát Papagáj Pál volt, a
postás, csőrében levéllel. Gyorsan kinyitottam az
ablakot, és berepült a postás. Közben nagyokat
tüsszentett, és papír zsebkendővel törölgette a
csőrét. -Jó napot kívánok, ugye Benedek
Elefánthoz van szerencsém?- szólt náthás hangon.
-Igen, válaszoltam, de csak nem beteg, kedves
postás  Uram?  -Sajnos  elért  engem  is  a
madárinfluenza, mondta, és közben nagyot
prüsszögött. -Ijedtemben magasra emeltem
ormányomat, mert nem szeretnék beteg lenni!
-Nem kell félnie, kedves Benedek, szólt a postás,
ez csak a madarakra veszélyes. Ön elefánt, így
nem  kaphatja  el.  Hallott  már  olyat,  hogy
elefántinfluenza? - Nem hallottam, válaszoltam.

Ebben a percben az erős huzat levitte a postás
sapkáját. -Jaj, már megint leesett a sapkám, olyan
nagy, hogy mindig leesik a fejemről. -Pedig
milyen szép, és divatos, nézegettem a kék színű
sildes sapkát. -Tudja mit, odaadom szívesen,
nekem úgy is nagy, és nem is tetszik. –Erre
mindjárt felpróbáltam, és nagyon jól állt, pont
mintha rám szabták volna, még a tükörben is
megnéztem magamat. -Viselje egészséggel,
tüsszentett Papagáj Pál. -A tüsszentésre újból
felemeltem ijedten ormányomat. -Nyugodjon
meg, nem fogja elkapni, nevetett a postás. Tudja,
nagyon sietek, mert gyorsan akarok végezni a
kézbesítéssel, hogy ágyba fekhessek, és forró
teával, és gyógyszerrel kezelhessem magamat.
Mielőbb szeretnék meggyógyulni! Azzal elővett
egy nagy könyvet. -Itt, tessék aláírni, mutatta,
Rómából érkezett a levél. -Hű, de megdobbant a
szívem, csak nem a Szentatya írt nekem? Gyorsan
néztem a feladót, hát képzeljétek, sajnos nem a
Szentatya volt, hanem Albertó, a kis római
barátom. De az Ő levelének is nagyon
megörültem, vajon mit írhat? -Viszontlátásra,
köszönt a náthás postás, és kiröppent a nyitott
ablakon. -Viszontlátásra, mielőbbi gyógyulást
kívánok, kiáltottam utána, de valószínűleg már
nem is hallotta, mert eltűnt a fák között. Gyorsan
becsuktam az ablakot, és kíváncsian felbontottam
a levelet.
Folyt. köv.

Magyar Katolikus Rádió: 1341 kHz  Nagyon érdemes hallgatni! Nekünk szól!
Kérem, ha elolvasta, adja tovább egy helyi ismerősének ezt a papírt! Apostolkodjunk! Hadd olvassák minél többen!


