
„SZENT KERESZT” ÚJSÁG
Cece – Vajta – Sáregres – Alsószentiván Római Katolikus
Egyházközségek tájékoztatója          2008. Május

Az ötleteket a cecei plébániára várom: Rákóczi u. 4.  235-055

www.cecei.plebania.hu

Mit jelent kereszténynek lenni?-2.
…Érdemes megnézni, hogy annak idején,

az első keresztények hogyan éltek. Az Apostolok
Cselekedeteiből nagyon szép példákat lehet
találni, mi minden történt akkoriban, hogyan
követték az akkoriak Krisztust a gyakorlatban.
Amilyen szép példát adtak, az mind a mai napig
példa nekünk is. Éppen ezért követendő is.

Az igazi keresztény felebaráti szeretet
megnyilvánult a gyakorlatban. Olyannyira, hogy
vagyonközösséget alkottak, és gondozták a
szegényeket. És ez a gyakorlati szeretet jó
hatással volt, mert tisztelték, becsülték a
keresztényeket. Látták, hogy rajtuk keresztül
működik Isten Gondviselése, és Isten rájuk néz,
mert ilyen embereket támaszt. És ezek az első
keresztények lelkületben tényleg, igazán akartak
megfelelően élni, mert tudták, hogy ez a jó.
Persze, nem mondom, hogy mindenki tökéletes
volt, hiszen már az Apostolok Cselekedeteiben is
olvashatunk Ananiás és Szafira csalási
kísérletéről, de a nagy többség igenis összetartott.
Együtt gyűltek össze mindig szentmisére
(akkoriban még kenyértörésnek nevezték), és
olyanok voltak, mint egy nagy család. Nem csak
a hozzájuk tartozó szegényeket gondozták,
hanem mindenkit, akinek erre szüksége volt, és

érezték, összetartanak. Persze, ma már tudjuk,
hogy a vagyonközösség milyen problémákat
vethet fel, és persze, hogy kell a magántulajdon,
de azért ez az összetartozás erősítette és
bátorította őket. És természetesen nem szabad
elfelejteni: KRISZTUSBAN TARTOZTAK
ÖSSZE. Tehát egészen más volt ez, mint egy
pusztán emberi kezdeményezés.

A keresztények példaértékű élete nagyon
sokakat vonzott az üldözések ellenére is. Pl. nem
vettek részt az erkölcstelen szórakozásokban, a
pogány bálványimádásban, nem gyűlölködtek,
minden szempontból becsületesen éltek. Tehát a
Krisztushoz ragaszkodásuk áthatotta egész
életüket és gondolkodásmódjukat, tudván, hogy
nekik van igazuk. És ez sokaknak feltűnt. Ma is
minden kereszténynek így kellene élni.
Akkoriban aztán, ahogy elmúltak az üldözések, a
keresztény gondolkodás áthatotta a közéletet,
politikát, a hétköznapokat, egyszóval mindent.
Szívesen alkalmaztak keresztényeket magas
állami hivatalokban, mert tudták, hogy az
üldözések alatt milyen állhatatosak voltak (sajnos
ez később a képmutatás melegágya lett). De
akkor ennyire becsülték a keresztények
keresztény voltuk miatt!Folyt köv… - K.P.

Kedves Testvérek! Májusban 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 plusz költség,
hiszen az adót mindenképpen be kell fizetni, de az Egyházat nagyon is segíthetik vele. Isten fizesse meg,
nagyon szépen köszönjük!

Aktuális események
Május 25.-e, vasárnap, Úrnapja, az
Oltáriszentség ünnepe. Cecén, a 10 órai
szentmise után tartjuk az ünnepi körmenetet.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

 Május 13.-ától Alsószentivánban
megtekinthető a Mária-múzeum; gyönyörű Szűz
Mária ábrázolások, érdemes megnézni! Cecén
kéthetente van keddenként délután összejövetel a
hittanosok szüleinek és fiataloknak; mindenkit
szeretettel várunk, a pontos dátumok a

szentmiséken vannak hirdetve! Vajtán 2 hetente
keddenként délután van felnőtt katekézis.
Vasárnapi szentmisék
Alsószentiván Szombat 18.00.
Vajta Vasárnap 8.30.
Cece Vasárnap 10.00.
Sáregres Vasárnap 12.00.
Minden vasárnapot szentmisével és
munkaszünettel ünneplünk meg!!!
MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ: 1341 kHz; az
örömhír mindenkinek szól!



SZENTOSTYA A BEFAGYOTT TAVON (Németország 1240)

1240. Nagyboldogasszony ünnepnek előestéjén a késő órákban betört két rabló az erfurti Szent Márton
templomba. Mohón kutattak pénz és drágaság után. Szentségtörő kézzel kiemelték a tabernákulumból az
áldoztató kelyhet, amelyben 9 Szentostya volt. Mindent össze-vissza dobáltak, a kelyhet kiürítették, hogy
eladhassák. A Szentostyákat pedig futás közben a tóba dobták. Akkori szokás szerint az Oltáriszentséget
még egy finom anyagból készült misekendő is körülvette. Ezzel együtt vetették a tóba.

Néhány hónap múlva az egyik rabló súlyosan megbetegedett. Lelkiismerete nem hagyta nyugton,
folyton gaztette járt eszében. Haldokolva papot hivatott, megbánta bűnét, és kérte a lelkiatyát, hogy
keresse meg a Legméltóságosabb Oltáriszentséget, melyet az Erfurt melletti tavacskába dobott.
Holott kemény hideg tél volt a pap nekivágott a havas hegyi meredeken át az útnak, pár megbízható
emberrel, hogy segítsenek neki kutató munkájában.

Január 13-án meg is találták a meghalt rabló leírása alapján a keresett tavat.
Alig a tó kemény megfagyott jegére léptek észrevettek egy léket, és legnagyobb ámulatukra a víz

tetején úszkált a kendő a Szentostyákkal, melyek tökéletesen szárazak, és sértetlenek voltak.
Ezután diadalmenetben kísérték a csodálatosan megtalált Szentostyákat vissza a templomba. Egy

jámbor polgár pedig vagyonának nagy részét a megtalált Oltáriszentség tiszteletének terjesztésére
szentelte.

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt Rómában-3.
Igen finom ételt kaptunk, és még banánnal is
kedveskedett nekem a csinos légikisasszony.
Mikor megérkeztünk hálásan köszöntem meg a
gondoskodást, és további jó utat kívánva
búcsúztam el. A repülőgép üzemanyagot vett fel,
és továbbrepült még.
Hát a repülőtéren Albertó várt. Nagy örömmel
öleltem meg kis barátomat, és mindjárt átadtam
neki az ajándékot. Út közben egy nagy csokor
virágot is vettem anyukájának. A kedves néni
igen megörült a szép virágnak, és a szobába vitte,
ahol egy nagyon szép Szűzanya szobor állt. A
virágot mindjárt a Szűzanyához tette, és gyertyát
is gyújtott. Majd közösen imádkozva adtunk
hálát, hogy szerencsésen megérkeztem.
Az út fáradalmaitól olyan jól elaludtam, hogy
bizony már sütött a nap, mikor felébredtem.
-Gyorsan készülj, mondta Albertó, mert
indulnunk kell.
Képzeljétek a Szent Péter téren rengeteg gyerek
volt. Mindenféle nemzetből, zászlókkal,
kendőkkel integettek. Kislányok hófehér első
áldozási ruhában, koszorúval, fátyollal a fejükön.
A kisfiúk pedig fehér ingben, nyakkendővel.
Természetesen én is felvettem az ünnepi
csokornyakkendőmet. De nem csak gyerekek
voltak, hanem szüleik is, és hitoktatók. Velünk is
eljöttek Albertó szülei is.
Biztosan tudjátok, de azért elmondom, hogy
milyen nagy ünnep az első áldozás. Akkor jön az
Úr Jézus a gyerekek szívébe először. Sok
hónapon át, buzgón készülnek erre a napra.
Tanulják a hittant szorgalmasan, elmennek a
Szentmisére, de csak sóvárogva látják, hogy ők

még nem járulhatnak szentáldozáshoz, úgy, mint
a felnőttek. Aztán az első áldozás előtti napon
elvégzik a szentgyónást. Vagyis megbánják
elkövetett bűneiket, így gyönyörű tiszta fehér
lélekkel készülnek másnap, az első áldozásra. A
fehér ruha csak jelkép, azt jelenti, hogy mindig
ilyen tiszta, fehér lélekkel kell fogadnunk az Úr
Jézust, aki szívünkbe tér a szentáldozáskor, a
hófehér szentostyában.
Gondolataimból egyszer csak hangos zene
ébresztett, és nagy-nagy ujjongó kiabálás. A
Bazilika elé kilépett a Szentatya, több egyházi
személlyel. Akkorát trombitáltam, hogy
mindenki befogta a fülét.
A Szentatya, vagyis XVI. Benedek pápa nagy-
nagy örömmel üdvözölte a sokaságot, majd leült
egy előre odakészített székre, amely előtt
térdeplő is volt. Nem messze onnan egy üres
oltár állt. Azt gondoltam, hogy talán Szentmise is
lesz, de nem azért állt ott az oltár.
Folyt. köv…


