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Gondolatok anyák napjára
A nők magasabb életkorban vállalnak gyereket, közülük
egyre többen nem kívánják a gyermekáldást. Sokan az anyagi
háttér megteremtésére, a karrierépítés fontosságára
hivatkoznak. Sok az önmagát megvalósító szingli nő.
A mai nőkből, fiatalasszonyokból sajnos hiányzik a hit az a
képesség, hogy észrevegyék és értékeljék az élet valódi
mélységeit és titkait. Nem rosszak ők, csak senki nem mondta
meg nekik a titkot. Már az ő édesanyjukban sem volt meg ez
az érzékenység, így nem is nevelhették őket erre. Az elmúlt
negyven év következménye, hogy a családalapításban, a
gyermekvállalásban nem látnak értéket.. Sajnos az Univerzum
őrült szakadékba rohanó futama is elbizonytalanít sokukat.
Erre a világra gyermeket szülni, családot alapítani?..., joggal
teszik fel a kérdést. Egyetemesen hozott törvények a legkisebb
sejt a család ellen........
A világegyetemet azonban , bármily sötét erők is próbálják
uralni időlegesen (lásd történelem...) elfelejtjük, elfelejtik,
hogy Isten teremtő akaratából lett, és ami ellene van, azt Szent
akaratával előbb vagy utóbb megsemmisíti. Isten munkatársának teremtette az embert,
kezébe adta a földet, az életet. ...
A nők többsége manapság nem tudja, hogy a legnagyobb dolgot teheti a világon, ha
gyermeket, gyermekeket szül, új életet hoz a világra. Hiszem, hogy az anyák kezében van
a magyarság és az egész emberiség jövője. A leendő férfiakat, apákat, szerzeteseket,
papokat, tanítókat, kétkezi munkásokat, mind ők nevelik, ezért létfontosságú, hogy Jézust
engedjék magukban érvényesülni.
Nem az a fontos, hogy édesanyát vagy papot, szerzetest, tanítót, orvost, hivatalnokot,...
neveljenek, hanem az, hogy Istennek átadott életre neveljék gyermekeiket. Csak az lehet jó
édesanya, házastárs, pap vagy szerzetes,.... aki már megismerkedett Istennel, élő
kapcsolata van vele.
Bizonyos fokig igaz, hogy az is élheti az anyai hivatást, akinek nincs valóságos
istenkapcsolata. De ha valaki átadta magát Istennek, a gyermekével való kapcsolatában is
új mélységek nyílnak meg: a mennyei Atya teremtő munkájában is részesülhet.
Ez a hivatás az anya számára beszélgetéseket, meghallgatást, tanácsadást jelent,
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várom haza a gyerekeimet és imádkozom értük. A legfontosabb mégis az, hogy teljesen az
Úristennek szentelje az életét. Nem az én elképzeléseim szerint segítem a gyermekeimet,
hanem az Úr Jézus akarata szerint. Tőle kérem a tanácsokat jóban, rosszban.
Az anya életet ad, gyermekei belőle élnek, (vagy sem ) Az anya vigasztal, megölel, nem
szab feltételeket szeretetének, jóváhagyja az új létet. Az anya táplál, minden férfi egy
kicsit az anyát is keresi a feleségében, ezért fontos hogy táplálja őt, családját önmagából.
Nagyon sokan félnek adni önmagukból, ezért inkább büszke istennőségre törekednek,
akik hódolókat, imádókat gyűjtenek maguk köré, minden lépésükkel csodálatot és
elismerést akarnak kívánni, ezekből lesznek az eltorzult mindenre képes hűvös karrierista,
önmegvalósító nők, akik az önmegvalósítás érdekében senkinek nem hajlandók szívüket
csak érdekből adni, aki a karrier végett nem ér rá, hogy gyerekeket szüljön,( ezzel alakját
is elronthatja) vagy nem teheti meg, hogy egy férfinak alávesse magát és öncélú érdekeit.
Azt hiszi, ezzel vesztes lenne, pedig nem, világot nyerhet az, aki csatát veszt, csatát
önmagával szemben, aki alá veti magát Isten akaratának, bárhol is él, az Úr felemeli.
Az anyák a nők hozzák szerelmükkel, szeretetükkel a világba a bensőséget, a fényt a
meleget. Elsősorban a férfi segítőtársául rendeltetett, s csak másodsorban gyermekei
anyjául. Nélküle Ádám csonka maradt volna. Medjugorjei gyerekek megkérdezték
Máriától a Napba (Istenbe) öltözött asszonytól, miért ilyen szép? Azt válaszolta „ Szép
vagyok, mert szeretek.”
Mária elfogadó alázatos szeretete mutatkozik meg a Betlehemi éjszaka fényében, és a
golgotai kereszt árnyékában is. Egy nő annyira valósítja meg önmagát, amennyire szolgál
Isten országában, mint a Szűz Anya. Ő nem abban valósítja meg magát, hogy rangot,
pozíciót, hatalmat csodálókat, elismerést vár, vagy azzal hogy a férfin uralkodik vagy vele
verseng, hanem háttérben szinte eltünve figyelmesen szolgál, mások szükségletét kitapintó
együtt érző nő.
Minden édesanya arra hivatott, hogy olyan alázat és hit vezesse, mint amilyen
Máriában volt, aki teljesen alá tudta vetni magát a mennyei Atya akaratának, s ebben
valósult meg életében az a titok, hogy a legnagyobbat bízta rá: ő legyen a Megváltó
édesanyja. Legyen számunkra is példa Mária alakja, aki a hit asszonyaként jelenik meg a
Biblia soraiban és különböző jelenések üzeneteiben.
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Hogyan választ az Úr anyát a fogyatékos
gyermeknek?
( részlet E. Bombeck írásából )

1988-ban csaknem 100 000 asszonynak született fogyatékos
gyermeke.
Gondoltak már arra, hogy vajon az Úr hogyan választ anyát a
fogyatékos gyermekeknek...?...
Látom magam előtt az Urat, ahogy a magasból letekintve nagy gonddal és körültekintéssel
válogatja ki eszméinek megtestesítőit, és utasítja az angyalokat, hogy jegyezzenek be mindent
egy nagy könyvbe.
- Arnold, fiú, védőszentje: Mátyás.
- Marjorie, leány, védőszentje: Cecília.
- Martin, Caroline: ikrek, védőszentjük, adjuk nekik Gellértet.
Végül az Úr átnyújt egy nevet az angyalnak, és elmosolyodik:
- Ennek az asszonynak adjunk egy fogyatékos gyermeket.
Az angyal kíváncsiskodik:
- Miért éppen neki, Uram? Hisz olyan boldog!
- Éppen azért - mosolyog az Úr. - Hogy adhatnék fogyatékos gyermeket
olyan asszonynak, aki nem ismeri a nevetést? Kegyetlenség volna.
- De lesz-e hozzá elég türelme? - kérdezi az angyal.
- Nem akarom, hogy túl sok türelme legyen, mert akkor belefullad az önsajnálatba és
elkeseredésbe. Ha túlesik az első megrázkódtatáson és legyőzi a sértettség érzését, jól fog
boldogulni a helyzettel. Figyeltem ma ezt az asszonyt. Megvan benne az az öntudat és
függetlenség, amely oly ritka és oly szükséges erény egy anyában. Látod, olyan
gyermeket adok neki, aki a saját világában fog élni. Az anyának ezzel kell majd együtt
élnie, és ez nem könnyű dolog.
- De Uram, talán nem is hisz Benned!
Az Úr elmosolyodik:
- Az nem baj. Azon segíthetünk. Ez az asszony tökéletesen megfelel. Megvan benne a
megfelelő egészséges önzés.
Az angyal levegőért kapkod:
- Önzés??? Hát az önzés erény?
Az Úr bólogat:
- Ha nem tud néha elszabadulni a gyerekétől, nem fogja bírni a dolgot. Igen,ő az az
asszony, akit megáldhatok olyan gyermekkel, aki nem tökéletes. Most még nem tudja, de
irigyelni fogják őt. Soha nem fog bedőlni az üres szavaknak. Soha nem fog megtenni
konvencionális lépéseket. Amikor a gyermeke először mondja neki, hogy - ''mama!'',
csodát fog átélni, és ennek tudatában is lesz. Ha elmeséli vak gyermekének, milyen egy fa
vagy a naplemente, olyannak fogja látni a teremtményeimet, amilyennek kevesen látják.
Úgy látja majd a dolgokat, olyan tisztán, ahogy én látom. A tudatlanságot, a gonoszságot,
az előítéleteket. És megengedem neki, hogy föléjük emelkedjen. Soha nem lesz majd
egyedül. Minden napján, élete minden percében mellette leszek, mert az én munkámat
fogja végezni, és ez olyan biztos, minthogy mellette állok.
- És ki legyen a védőszentje? - kérdezi az angyal, s tolla megáll a levegőben.
Az Úr elmosolyodik:
–
- Elég, ha adunk neki egy tükröt...
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Kibédi Ervin
Ahogy a napok rövidülnek
Ahogy a napok rövidülnek
Úgy érzem mintha köd borulna rám,
Ahogy az éjjelek lehűlnek
Mind gyakrabban jut eszembe anyám.
Mit oly sokszor elhalasztottam
Elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár
Jóvá tenném mit mulasztottam,
De nem lehet, mert Ő már messze jár.
Ó mennyi mindent nem tettem meg!
Még nem késő, te még megteheted
Megőszülve is maradj gyermek
Mondd meg neki mennyire szereted.
Két keze érted dolgozott csak
Mindennél jobban szeretett
Az éjt is nappallá téve
Óvott téged és vezetett
Míg lehetett, míg lehetett.
Most vár valahol megfáradtan
Nem kér sokat csak keveset
Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót
Egy vigasztaló kedveset
Tán még lehet, tán még lehet.
Amit akkor elfelejtettél
Talán még jóvá teheted
Hát menj, rohanj és simogasd meg
A téged védő két kezet
Amíg lehet, amíg lehet.
A szíve érted dobogott csak
Amíg belebetegedett
De Ő titkolta nem mutatta
Nem mondta el; hogy szenvedett
Csak mosolygott és nevetett.
S ha olykor nagyon elfáradtál
Ő hozta vissza kedvedet
Ő tanított beszélni téged
Nyitogatta a szemedet.
Mert szeretett, úgy szeretett.
Bárhol is vagy, hát fordulj vissza
Az ember másként nem tehet
És csókold meg amíg nem késő
Azt az áldott édes szívet

Ha még lehet, ha még lehet
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Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Közleménye
Az alábbiakban közöljük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állásfoglalását a bejegyzett
élettársi kapcsolatról szóló törvényről.
Az Országgyűlés által megszavazott bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény a Katolikus
Egyház tanítása szerint komoly veszélyt jelent a társadalom alapvető intézménye, a család
számára. Az Egyház, a természeti törvény és a magyar Alkotmány is azt vallja, hogy a család egy
férfi és egy nő kizárólagos, a társadalom számára is hasznos életközössége, amelynek célja a
házastársak java és az élet továbbadása.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ismét hangsúlyozza, hogy a család az az
alapvető emberi közösség, amely a személyes boldogság és a gyermekek nevelése szempontjából
mással nem helyettesíthető, része a népek és az egész emberiség közjavának. A politikusoknak
szem előtt kell tartaniuk a társadalom védelmét, és olyan jogszabályok létrehozásán kell
fáradozniuk, amelyek erősítik a család intézményét, és bátorítják a fiatalokat a felelősségteljes
családalapításra és gyermekvállalásra, vagyis amelyek az általuk vezetett nép életét és nem
pusztulását szolgálják.
Minden olyan kísérlet, amely a házasságon kívüli párkapcsolatokat, beleértve az egyneműek
együttélését, a házasság intézményéhez kívánja közelíteni jogi eszközökkel, gyengíti a családok
helyzetét, veszélyezteti a fiatalok döntési szabadságát, valamint a felnövekvő gyermekek
egészséges fejlődését.
Budapest, 2009. április 24.
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Lelki útravaló

„ A kisgyermek pedig növekedett, és
erősödött lélekben”
/ Lukács 1,80/
A Józan Ész halálára
Ma egy szeretett barátunk haláláért sírunk.. A Józan Ész
elköltözése miatt, aki sok éven át volt közöttünk. Senki sem tudja
biztosan, hány éves volt, mivel születési adatai már régen elvesztek a bürokrácia útvesztőiben.
Emlékezni fogunk rá, mert olyan értékes leckéket adott nekünk, mint „dolgozni kell, hogy
tető legyen a fejünk felett” és „ minden nap kell olvasni egy keveset”; hogy tudjuk, miért lel
aranyat, ki korán kel, és felismerjük olyan mondatok érvényességét, mint „ az élet nem mindig
igazságos” és lehet hogy én vagyok a hibás”.
Józan Ész egyszerű és hatásos parancsok, például „addig nyújtózkodj, ameddig a
takaród ér” és megbízható szülői stratégiák például „ nem a gyerek hanem a felnőtt dirigál”
szerint élt. Egészsége akkor kezdett gyorsan romlani, amikor jó szándékú, de hatástalan
szabályokat kezdtek alkalmazni: jelentések egy hatéves kisfiúról, akit szexuális zaklatással
vádoltak, mert megpuszilta egy osztálytársát, kamaszokról,
akiknek iskolát kellett
változtatniuk, mert feljelentették drogot áruló társukat, vagy a fegyelmezetlen diákját
megdorgáló tanárnő elbocsátása csak rontott az állapoton.
Józan Ész akkor kezdett háttérbe szorulni, amikor szülők csak azért támadtak a
tanárokra, mert azok végezték el azt a munkát, amelyből a szülők csődöt mondtak:
fegyelmezetlen gyermekeik fegyelmezését.
Még tovább hanyatlott, amikor az iskoláknak szülői engedélyt kellett beszerezniük ahhoz,
hogy beadjanak egy aszpirint, bekenjenek egy gyereket naptejjel, ugyanakkor tilos volt
tájékoztatni szülőket, ha egy diáklány teherbe esett, pláne ha abortuszt akart csináltatni.
Józan Észnek elment a kedve az élettől, amikor a Tízparancsolat nevetség tárgyává vált,
némely „egyház” üzletté aljasult, és amikor bűnözők kezdtek különb elbánásban részesülni,
mint áldozataik.
Józan Ész számára kemény csapás volt arról értesülni, hogy az ember már nem védheti
meg magát egy tolvajtól a saját házában, ellenben a tolvaj beperelheti őt, ha kezet emel rá, és
hogyha egy rendőr megöl egy bűnözőt, akkor is ha ez utóbbinál fegyver volt, azonnali eljárás
indul ellene védekezés miatt.
Józan Ész halálát megelőzte szüleié: Igazságé és a Bizalomé, a feleségéé: a Bölcsességé,
lányaiké: a Felelősségé és Törvényességé, a fiuké Ésszerűségé.
Túlélik szörnyű mostohatestvérei: Hívják ide az ügyvédemet, Nem én voltam, Ne szólj bele,
és A társadalom áldozata vagyok.
Nem voltak sokan a temetésen, mivel nagyon kevesen fogták fel hogy elment.
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Anyakönyvi hírek
2009 március 8- május 2
ELHUNYTJAINK

Csépa

Egedi Tibor (élt 74 évet)
Végh Jánosné Pendl Emma (élt 84 évet )
Káré Péter Pál (élt 58 évet)

Tiszaug

Szakál Pálné Nagy Mária

Szelevény

Kovács István (élt 82 évet )
Szőke Mátyásné Miháczi Erzsébet (élt 84 évet)
Talmácsi Mátyásné Káré Mária ( élt 83 évet )

Csépai ovisok tavaszi látogatása a templomban
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK MÁJUSI ÉS JÚNIUSI
ESEMÉNYEI
Május 10-én a 10.00 órakor kezdődő szentmise végén köszöntjük az édesanyákat és a
nagymamákat. Szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket erre a szentmisére.
Május 31-e, pünkösdvasárnap. Hősök Napja is egyben, az I. és II. Világháborúban
elesett hősökre emlékezünk. Ünnepi szentmise: 10.00 órakor kezdődik.
Június 01-én hittanos gyermekek kirándulása lesz, a pataki plébánia, Börzsöny és cserháti
hegyvidékre.
Június 07-én 12 5. és 6. osztályos gyermek elsőáldozása lesz templomunkban, 10.00 órai
kezdettel.
Elsőáldozók lesznek: Festő Hegedűs Benjámin (Tiszasas), Szentesi Gréta(Tiszasas),
Lingurár Klaudia (Tiszasas), Pölös Kristóf, Rostás Szabolcs, Túri Péter, Váradi
Beatrix, Molnár Adrienn, Egedi Zsanett, Pintér Edina, Gyertyános Nóra és Kiss
Alexandra.
Június 19. Jézus Szíve búcsúünnep Szelevényben (az ünnepi szentmisét vasárnap, 21-én
este 18.00 órai kezdettel tartjuk)
Június 20-án, szombaton Vácon a székesegyházban a 10.00 órakor kezdődő szentmisében
szentelik pappá Varga Sándor diakónust. Erre az alkalomra külön buszt indítunk.
Jelentkezni lehet a plébánián vagy a szentmisék után.
Külön meghívót kaptunk Cserey Andrástól /aki községünkben, mint akolitus
szolgált/ pappá szentelésének ünnepére.
Június 21-én, vasárnap, délelőtt 11.00 órai kezdettel Varga Sándor újmiséje lesz a
templomunkban . Ünnepi szónok: Varga László tb. Kanonok, egyházmegyei
zenei igazgató, székesegyházi karnagy.
Gyermekeknek, fiataloknak 2009. augusztus 11-16-ig sátor-tábor lesz Tiszajenőn. Bővebb
tájékoztatást a hittanórákon kapnak a gyerekek.

Ünnepi alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk.
____________________________________________________
Ü Z E N E T Felelős kiadó: Lédeczi Dénes plébániai kormányzó
Kérjük, ha valakinek van a közösség épülésére szolgáló írása, cikke, akkor juttassa el a plébániára
további számok összeállításához!
Cím: Római Katolikus Plébánia, Csépa, Rákóczi út 9. Tel./Fax.: 56/323-155
Honlapunk: www.csepa.vaciegyhazmegye.hu

