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Mit jelent kereszténynek lenni?

Tisztelt olvasók! Úgy gondoltam, hogy az
elejéről kezdem az egészet, mert építeni csak
valamilyen alapra lehet. Az egyházi dolgokat csak
úgy lehet igazán jól megmagyarázni, ha valaki
átlátja, mit jelent kereszténynek lenni. Azért is
írok róla, mert látom, hogy sajnos sokan nem
tudják, mit jelent kereszténynek lenni. Hány olyan
megkeresztelt, esetleg első szentáldozáshoz járul,
vagy éppen bérmálkozott ember van, aki nem
tudja, mit jelent kereszténynek lenni, és nem is él
keresztényként. Ezt nem azért írom most, mintha
bárkit sértegetni akarnék – ez távol legyen tőlem!
-, hanem azért, hogy jól át lehessen gondolni.

Kereszténynek lenni nem hobbi, nem
tanfolyamok végzése, nem „szolgáltatások”
igénylése (sokan azt hiszik, hogy a keresztelő, az
esküvő és a temetés valami szolgáltatás, pedig
nem az), nem papírok gyűjtögetése, hanem
életmód és életalap. Igen, életalap, életelv. Aki
keresztény, annak egész életét, gondolkodását,
minden cselekedetét és szavát áthatja az a tény,
hogy ő keresztény. Keresztényül gondolkodik,
beszél és cselekszik.

Aki keresztény, az elismeri Istent, a
legfőbb Úrként imádja, és ebből kifolyólag meg is
tesz MINDENT, amit Isten a MI

ÉRDEKÜNKBEN megkíván tőlünk. Kimondani
és leírni ezt nagyon könnyű, megtenni nem
mindig. Nem könnyű, de mindig JÓ, és ez a
fontos.

A keresztény ember Jézus Krisztusra
tekint, Aki valóságos Isten és valóságos ember,
Aki megszületett, meghalt értünk, de feltámadt a
halálból. Az Ő élete és egész lénye, magatartása a
követendő példa a keresztény ember számára. Ő
mutatta meg, mit kell nekünk tennünk, hogyan
kell gondolkodnunk és élnünk, hogy nekünk is és
mindenkinek igazán jó legyen. Tehát amit Isten
tőlünk kér, a mi érdekünkben kéri, nem azért,
hogy nekünk minél rosszabb legyen; ellenkezőleg,
nekünk minél JOBB legyen! Az ember sokszor
nem látja át igazán, mire van szüksége, mit kell
tennie, Isten viszont igen, és ezért is segít.
Úgyhogy mindez igencsak megszívlelendő.

És minderre nem elég csak bólogatni,
hanem cselekedni is kell. Ezt érezzük a
legnehezebbnek, de lelkiismeretünk figyelmeztet,
hogy a felismert igazságot meg is kell tenni.
Akkor is, ha nehéznek érezzük. Akkor is, ha
látszólag kényelmetlen. Akkor is, ha a többiek
mást mondanak. Akkor is, ha más a divat. Azért,
mert az a JÓ! És akkor leszünk lélekben igazán
boldogok, hiszen tudjuk, hogy a jó úton járunk! ...
Folyt köv. – K.P.

Az elkövetkezendő időszak eseményei:
Április 19.-én, szombaton biblikus

konferencia Székesfehérváron! Nagyon
érdemes meghallgatni; részletes tájékoztató a
templomban.

Hittanos gyerekek szüleinek bibliaóra
a cecei plébánián ápr.15.-én és 29.-én, kedden
du. 17.00-kor. Erre mindenkit szeretettel
várunk!

Felnőtt katekézis a vajtai faluházban
április 22.-én és május 6.-án kedden du.
17.00-kor. Erre is mindenkit szeretettel
várunk!

Április 19.-én, szombaton Alapon farsangi
bál a hittanos gyerekeknek!

Magyar Katolikus Rádió: 1341 kHz
Nekünk szól, mindenkinek szól, érdemes
hallgatni!
Vasárnapi szentmisék:
Alsószentiván Szombat du. 17.00
Vajta Vasárnap 8.30.
Cece Vasárnap 10.00
Sáregres Vasárnap 12.00
Isten MINDENKIT szeretettel hív és vár
MINDEN vasárnap a szentmisére! Tényleg,
komolyan!



A SZENTMISE ÁLDOZAT MEGMENT AZ
ÉHINSÉGTŐL ( KIS-ÁZSIA 612-BEN)

612 júliusában óriási sáskahadak lepték el
a kisázsiai Galíciát. Sötét felhőhöz hasonlóan
szállták meg a földeket, és felfalták az összes
vetést, és gyümölcsöt. Rémülettel nézték a
gazdálkodók, hogy az egész aratás, minden
munkájuk pusztulásnak van kitéve. E természeti
katasztrófával szembeni tehetetlenségük tudatában
Istennél kerestek segítséget. Felkeresték a nagy
csodatévőként tisztelt Szent Teodort, és arra
kérték, esedezzen a jó Istenhez, mentse meg őket
a kártevőktől, és mutasson be Szentmiseáldozatot
erre a szándékra. Szent Teodor, a néppel együtt a
templomba ment, és ott hosszasan imádkozott.
Másnap reggel pedig bemutatta a Szentmisét.
Amikor Szentmise után a hívek kíséretében a
templomot elhagyta, a sáskák tömege élettelenül
hevert a földeken. Erre a hálatelt szívvel
visszatértek a templomba, hogy köszönetet
mondjanak, amiért a Szentmiseáldozat kegyelmi
hatásaként az éhínségtől megmenekültek. A
Szentmise a legtökéletesebb dicsérő, hálaadó és
kérő áldozat, amelyet a Legfölségesebb
Szentháromságnak bemutathatunk, és
felajánlhatunk. Gyakran vegyünk részt a
Szentmisén, mert óriási értékű áldozat, és igen
nagy kegyelmeket közvetít számunkra.

Gyerek-sarok Benedek Elefánt zarándokútjai;
folytatásos mese. (Korábbi számok folytatása.)
…Gyorsan becsuktam az ablakot, és kíváncsian
felbontottam a levelet.
Ez állt benne: Kedves Benedek Elefánt! A
Szentatya meghívott bennünket, gyermekeket a
Szent Péter térre fogadásra, abból az alkalomból,
hogy ebben az évben voltunk elsőáldozók; mivel
most van az Oltáriszentség éve. Itt verseket
fogunk mondani, és énekeket énekelünk, aztán

Szentségimádás is lesz a Szentatya vezetésével.
Arra gondoltam, hogy biztosan szívesen részt
vennél ezen, mert itt láthatod a Szentatyát is.
Nagyon készülünk mi római gyerekek, mert
nemcsak Olaszországból, hanem más országokból
is jönnek, képzeld még Afrikából is. Ezért
szeretettel meghívlak október 3. vasárnapján, erre
a különleges alkalomra. Küldök repülőjegyet is,
hogy ne kelljen kosárban, vagy kabátujjban
utaznod. Szeretettel várlak szombat délután a
repülőtéren. Római barátod: Albertó. Hűha,
örömömben mekkorát trombitáltam! Talán még a
Szentatyával is találkozhatok! Rögtön eltettem a
térképet, mert most el kell halasztanom fatimai
utamat, ezt a remek lehetőséget nem szabad
kihagynom. Másnap elmentem a boltba, hogy
Albertónak, és családjának ajándékot vásároljak.
Sokáig nézelődtem, végül is egy társasjáték
mellett döntöttem. Ez vallásos tárgyú társasjáték
volt. Ha jócselekedetet végzett valaki előre
léphetett, ha rosszat tett, hátrafelé. Az a győztes,
aki először a mennyországba jut. Vettem még
csokoládét is Albertó anyukájának, és gondoltam,
majd virággal is kedveskedek neki. Mivel volt
repülőjegyem könnyedén feljutottam a gépre. A
kedves mosolygós légikisasszony megnyugtatott,
hogy nem kell félnem, nagyon jól fogok utazni.
Nem mertem elárulni, hogy bizony már, mint
potyautas, repültem egyszer. A Kapitány Úr pedig
behívott a vezető fülkébe. Hát gyerekek, akkor
aztán elcsodálkoztam igazán. Annyi rengeteg
műszer volt ott, amit még életemben nem láttam.
Úgy látszik szimpatikus voltam a Kapitány Úrnak,
mert elmagyarázott mindent. Nagyon
csodálkozott, hogy Rómába utazom a Szent Péter
térre. Mikor felszálltunk nagyot trombitáltam, és
mondtam Jézus nevében, induljunk. A többi
utasok is csatlakoztak imámhoz. Folyt köv…
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