ÜZENET

A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA
VII. évfolyam, 4. szám;

2009. július-szeptember

Körlevél a katolikus hit megőrzéséről
(Kelt: Budapest, szeptember 10., Magyar Katolikus

Püspöki Konferencia)

Szent István király intelmei ma is időszerűek. Közülük az első a katolikus hit megőrzésére vonatkozik. Mi,
akik mint püspökök a tiszta katolikus hit őrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmen kívül néhány olyan jelenséget,
amely napjainkban híveink körében is terjed. Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta pogányság. Ahogyan
Szent István halála után, úgy most is támadja a kereszténységet. Néhány évvel ezelőtt még az elvilágiasodást
tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. Bár továbbra is jelen van népünk körében ez a fogyasztói szemlélet, az
élvhajhászás és a hedonizmus bálványa, ma az újpogányság szelleme is erősödik.
A kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent elfelejtetni, ami magyar és keresztény azonosságunkat
erősítette. Kisebbrendűségi érzést tápláltak belénk, azt sulykolták, hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták és
soviniszták. Ehhez újabban a kirekesztő és a rasszista jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel ellenkező
magatartásokat határozottan elutasítjuk. Szükséges és jogos, hogy helyes öntudatra ébredjünk, keressük, újra
tudatosítsuk igazi értékeinket, magyar örökségünket kulturális, történelmi és tudományos területen egyaránt. Ennek
része az is, hogy megerősödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar kultúránkban
is megtestesült, azt megnemesítette és megszentelte. Ezeréves magyar kultúránk a keresztény hit nélkül nem
érthető. Ezt az öntudatra ébredést mi is nagyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük.
Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtásai is. Ezek egyike a különböző vallási
elemeket keverő ún. „ősmagyar szinkretizmus“. Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő
vallási nyelvezetet használ és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a
Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások. Ilyenek pl. a „Jézus, pártus herceg“-elmélet, vagy a
táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése. Olykor még a
legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják arra, hogy a pogányságot népszerűsítsék. Keresztény
hitünk nem pusztán az ember istenkeresésének az eredménye, hanem Isten kinyilatkoztatásán alapul, amely
Krisztusban teljesedett be. Ő az út, az igazság és az élet az egyének és a nemzetek számára is.
Ezért kell megemlítenünk a hitünk igazságát fenyegető egyéb veszélyeket is, mint pl. az okkultizmust, a spiritizmust
és a bálványimádás különböző formáit. Arra kérjük katolikus testvéreinket, hogy óvakodjanak minden ilyen
megtévesztő kezdeményezéstől.
Pál apostol figyelmeztetése napjainkban is időszerű:
„Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint
szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a
meséket elfogadják“ (2Tim 4,3-4).
Katolikus hitünk elleni támadás érkezik a szélsőségesen liberális eszmék irányából is, amelyek a
relativizmus diktatúráját erőltetik ránk, azt a szemléletet, amely kétségbe vonja magának az igazságnak a létét. Ez
az irányzat az élet tisztelete helyett a halál kultúráját terjeszti. Tagadja vagy relativizálja a férfi és a nő különbségét,
valamint a házasságot és a családot. Ezzel szemben mi elfogadjuk a teremtő Isten tervét az emberről, a családról, a
kultúráról, a nemzetről. A globalizációval szemben a katolicitást valljuk. A katolikus igazság nem nemzetközi, hanem
nemzetek feletti, de hogy konkrétan létezhessen, a nemzeti kultúrákban kell megtestesülnie.
Katolikus hitünket kikezdheti az a felfogás is, amelyet így szoktak megfogalmazni: „vallásos vagyok a
magam módján“. Csak akkor vagyunk és maradunk katolikusok, ha az egyház élő hitével összhangban hiszünk, mert
egyedül Egyházának ígérte meg Jézus Krisztus:
„Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig“ (Mt 28,20).
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T isztelt Olvasók, kedves Testvérek!
E sorokon keresztül köszönök el mindazoktól, akik rendszeres olvasói voltak e lapnak. Az
Egyház egységének a jele, ha a különböző korú, nemű és foglalkozású emberek tudják
egymást krisztusi módon szeretni, egymás javát keresni. Ez az újság ennek fényében született
meg, hogy a köztünk élő egységet keressük és tegyük közzé annak a Jézusnak az evangéliumát,
aki fényt és értelmet ad életünknek, mindazokon az eseményeken keresztül, amiknek részei
voltunk és vagyunk ezekben az egyházközségekben.

/Ipolynyék 2008. Dombi Ferenc plébános úrral /

Tisztelettel köszönöm mindazok szolgálatát és munkáját, akik emberi elismeréseket nem várva
töretlen odaadással tették a feladatukat a legkülönbözőbb szolgálatokban.
Kérek mindenkit, hogy járuljon hozzá továbbra is ezen lapban megjelenő, a közösséget építő
gondolataival, információival.
Köszönöm mindazok írásait, akik fontosnak tartották megosztani az életükkel és hitükkel
kapcsolatos gondolataikat.
Kérem, hogy imáikban segítsék új helyemen a munkámat, hogy mind többen eljussanak az
üdvösségre.
Lédeczi Dénes
pilisi plébános

A

szerkesztőség és a hívek nevében szeretnénk
megköszönni áldozatos, odaadó munkádat, mellyel az
elmúlt 9 évben hozzájárultál Isten országának építéséhez.
Az Úr áldjon és őrizzen meg az Ő szeretetében és
bölcsességében új szolgálati helyeden!
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K edves Tiszazugi
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Testvérek!

Lengyel Miklós és Csendes Erzsébet harmadik
gyermeke vagyok. Sárbogárdon, 1978. december 16-án
születtem. 1985-től 1993-ig a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskolában tanultam énekzene tagozatosként, majd 8. osztály után felvételt nyertem a székesfehérvári Kodály Zoltán 12
Évfolyamos Ének-zenei, Művészeti Iskola 9. osztályába (gimnázium I. osztály).
1997-ben érettségiztem, majd jelentkeztem a püspök atyánál, azzal a szándékommal,
hogy pap szeretnék lenni. Főpásztorom Esztergomba küldött tanulni. Az Esztergomi
Hittudományi Főiskolán hallgattam az előadásokat, és a helyi szemináriumban készültem a
papságra.
Dr. Beer Miklós megyés püspök úr szentelt pappá 2004. június 19-én a Váci
Székesegyházban. Főpásztorom Nagymarosra küldött, hogy ott végezzem lelkipásztori
feladataimat. Öt boldog esztendőt töltöttem el a helyi egyházközségben. Ez idő alatt számos
barátságra és ismeretségre tettem szert.
Püspök atyám kérésére 2005-ben beiratkoztam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(Jog- és Államtudományi Kar) Kánonjogi Posztgraduális Intézetébe, ahol egyházjogot
tanultam.
Újmisés, papi jelmondatomat Szent Pál apostol Rómaiakhoz írt leveléből választottam,
mely így hangzik: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” Ez az idézet az első Bibliám
kezdőlapján található, melyet egy fiatal házaspár ajándékozott nekem, akiket a mai napig is
nagyon tisztelek és szeretek. Jelen szentírási szakasz mindenhová elkísért. Erőt adott, amikor
az élet nehézségeivel, küzdelmeivel, valamint örömeivel találkoztam. Megtapasztaltam a nagy
igazságát, hogy Isten mindig velünk van, bárhol is legyünk, és bármit is teszünk.
Papi életem folyamán szeretnék a Jó Pásztorhoz (Jézus Krisztushoz) hasonlóvá válni:
Aki felkutatta az elesett, magukra hagyott és szegény embereket, Aki mindenkinek mondani
tudott egy-egy jó, biztató szót, Aki reményt tudott adni a reménytelenségben, Aki
mindenkihez megértő, együtt érző szívvel közeledett... Szeretnék megismerkedni a helyi
emberekkel, s nem csak azokkal, akik gyakorolják hitüket, hanem az egész közösséggel. Úgy
érzem, nemcsak a templomba járó emberekért vagyok felelős, hanem a falu minden egyes
lakójáért! Hittel vallom azt az igazságot, hogy az Isten minden embert meghívott és üdvözíteni
akar. Őneki egyformán fontos mindenki. Az egyházközség nevében mindenkit szeretettel
hívok és várok a szentmisékre és közös ünnepeinkre.
Tisztelettel és szeretettel:
Lengyel Zsolt
plébános
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Egyházközségek élete képekben

Ökumenikus istentisztelet Tiszaugon augusztus 20.

„ Szent Kereszt felmagasztalása „
búcsú Tiszaugon
szónok: Lutheránus Péter
jászkarajenői plébános

Csépáról elszármazott papok találkozója
Szt. Jakab napi búcsúban

Dombi Ferenc, Varga István, Dr. Pintér Gábor,
Ipolynyék
Pécel
Párizs
Varga Sándor
Szolnok

Tiszaalpári templomi kórus
koncertje
Búcsúünnep a tiszaugi hívekkel.....
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Anyakönyvi hírek
2009 június 24. - szeptember 25.
KERESZTELTELÉSEK
Csépa

Lukács András és Patkó Tünde gyermeke Tamás András
Szíjártó Sándor és Váradi Terézia gyermekei
Hajnalka és Virág
Oberna Róbert és Lantos Katalin gyermekei
Lionel és Beajámin Róbert
Oberna Attila és Rostás Anna gyermeke Szebasztián Attila
Rostás Sándor és Rostás Krisztina gyermeke Sándor

Szelevény
Varga Norbert és Hegedűs Edina gyermeke Violetta

HÁZASSÁGKÖTÉS

Csépa

Kovács Sándor és Gergye Katalin nőtlen fia Sándor,
feleségül vette
Szín István és Kovács Ildikó Ilona hajadon leányát, Ildikót

Tiszaug

ELHUNYTJAINK

Csépa

Piri Sándorné, szül.: Kovács Irma ( élt 72 évet )
Bobák Béláné, szül.: Nagy Mária ( élt 65 évet )
Tóth Endre, ( élt 39 évet )
Tóth Endréné, szül.: Zúbor Erika ( élt 35 évet )
Tóth Dániel: ( élt 11 évet )
Tóth Barbara:( élt 7 évet )
Kolompár Krisztián: (élt 15 évet )
Cseh Lajosné, szül.: Rozmis Ilona ( élt 90 évet )
id. Zarnócz Istvánné, szül.:Végh Piroska ( élt 57 évet )
Török Imréné, szül.: Zarnócz Erzsébet ( élt 67 évet )
Szira Jánosné, szül.: Zámbó Mária ( élt 79 évet )
Fodor Imréné, szül.: Vízi Piroska Aranka ( élt 60 évet )

Tiszasas

Pintér Zsigmondné, szül.: Tamáska Etelka ( 88 évet )
id. Török Imréné, szül.: Szanda Erzsébet ( 86 évet )
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Hirdetések
†

Hittanórák rendje:

»Csépa
óvoda:
nagycsoport: kedden és pénteken 8.00-8.30;
középső csoport: hétfőn 7.30-8.30;
iskola: 1-2. osztály: csütörtök 14.00-14.45;
3-4. osztály: péntek 14.00-14.45;
6-7-8. osztály: péntek 15.00-15.45;
»Szelevény
óvoda: hétfőn délelőtt
iskola: 1-2. osztály – kedden 11.50-12.35;
3-4. osztály – kedden 12.45-13.30;
5-6. osztály – hétfőn 15.00-15.45;
»Tiszasas
óvoda: Csütörtök 10.00-10.30;
iskola: Csütörtök 15.00-15.45;

† Szentségimádás
» Csépán minden csütörtökön az esti szentmise után
17.30-18.00
» Szelevényben minden kedden de. 9.45 - 10.15-ig
Szentségimádás szándéka az egyházközségek
lelki megújulásáért.
» Tiszaugon még az időpont egyeztetés folyamatban.

Az Úr szeretettel vár mindenkit!

† Csépán a Rózsafüzér Társulat összejövetelei folytatódnak, minden hónap első
vasárnapján.

† A gyermekénekkar próbája október 10.-étől folytatódik, az érdeklődő
gyermekeket szeretettel
várjuk a plébánián.
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Gyereksarok
Nyári élményeink képekben

Tábor Tiszajenőn

Kíváncsiak vagytok hol voltunk strandon?

„ kakas viadal” a vízben

Gitár suli

Cserkeszőlő

...be is menjek, ne is menjek?..
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Ilyennek látom a papunkat – Rajzpályázat a papság évében

A papság évében rajzpályázatot hirdet a Katolikus Hivatásgondozó Intézet, „Ilyennek látom a
papunkat” címmel.
A pályázókat arra kérik, hogy rajzaikkal különféle élethelyzetekben (nemcsak misézés közben) mutassák
meg papjukat, és rajzaikhoz lehetőleg írjanak pár mondatos kommentárt vagy kis történetet.
A pályázatot három korcsoportnak hirdetik meg: óvodásoknak, valamint alsó és felső tagozatosoknak. A
rajzokat jeligével kell beküldeni, a pályázati anyagban lezárt borítékban szerepeljen a beküldő gyermek
neve, lakcíme, életkora, plébániája, illetve ha katolikus oktatási intézménybe jár, az intézmény neve. Az
értékes díjakat Bosák Nándor püspök adja majd át.
A rajzokat a Katolikus Hivatásgondozó Intézet címére kell beküldeni (1071 Budapest, Városligeti fasor
45.)

Beküldési határidő: 2009. október 31.
A nyertes rajzokból a tervek szerint vándorkiállítást szervez a Katolikus Hivatásgondozó Intézet.

Rejtvény
Milyen állat hiányzik, ki vagyok én?
1.) Bizony, mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a …… megszólal,
háromszor tagadsz meg engem. (1 pont)
2.) Ti az én ……-aim, az én legelőm nyája vagytok. (1 pont)
3.) Az Úr azonban odarendelt egy nagy ……..-át, és az lenyelte Jónást. Három nap
és három éjjel volt Jónás a ……... gyomrában. (2 pont)
4.) Kisebb vagyok, mint a ló, de azért rám is felülnek, és elhúzom a tele szekeret.
Csak azt nem bírom, ha vernek: …………..

Beküldési határidő: október 30. (rejtvény leadás a vasárnapi misék után, vagy a plébánián)

Ü Z E N E T Felelős kiadó: Lengyel Zsolt 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

