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Mit láttunk Székesfehérváron?
Több héten át a templomokban és a Hírlevél hasábjain
is közzé adtuk, hogy kirándulást szervezünk Székesfehérvárra. Úticélunk a város nevezetességeinek megtekintése
volt. Veres Imre csépai vállalkozó vitt el minket. A 46 fős
busz megtelt (Szelevény-Haleszből Balla Károlyné és lánya, Balla Rozália voltak, a többiek Csépáról).
Délelőtt 10.00 órára érkeztünk meg a belvárosba. Idegenvezetőnk, egy nyugdíjas, energikus asszony kalauzolt
el minket a város legszebb pontjai felé: először a középkori Romkertet néztük meg, ez a középkori Fehérvár legjelentősebb egyházi intézménye, a Szent István király által
a Mennybe felvett Nagyboldogasszony tiszteletére alapított királyi bazilika volt. Itt koronázták királyainkat, királynőinket, itt zajlottak az ünnepélyes királyi esküvők, keresztelők és itt helyezték örök nyugalomra Szent Istvántól
Szapolyai Jánosig 15 királyunkat 1038 és 1543 között. Ezt
követően az Egyházmegyei Múzeumba mentünk, ahol
Szent Imre születésének 1000. évfordulója alkalmából
róla szóló kiállítást tekintettünk meg. Ezt követte a székesegyház megtekintése. 12 óra után néhány perccel az
egyik belső téren órajátékot csodálhattunk meg, Az órajáték figurái a magyar történelem olyan királyi személyiségeit ábrázolják, akiknek nevéhez legendák fűződnek. A
történelmi alakok (Szent István király és Imre herceg,
Szent László király harca a kun vitézzel, Szent Erzsébet és
Szent Margit, Mátyás király és Beatrix királyné) először
délelőtt 10.00 órakor jelennek meg zenei kísérettel, majd a
város templomaiban egyszerre megkonduló déli harangszó után ismét láthatóak.

I. évfolyam, 3. szám

Este 6.00 órakor a székesegyházban kezdődő szentmisén vettünk részt, majd a székesegyház káplánja mutatta
meg nekünk az altemplomot és a Szent Anna kápolnát, a
város legjelentősebb gótikus stílusban épült és egyetlen
épségben maradt középkori épületét.
Este 11.00 órára értünk haza, sok-sok lelki és szellemi
élménnyel.
Lédeczi Dénes
plébános

Kis Szent Teréz ereklyéi Szolnokon
2007. szeptember 12-én délután kettő órától a Szolnok- és Szolnok környéki katolikus hívek, köztük mi is tízen Csépáról és Szelevényből nagy lelki élményben vehettünk részt a Szolnok Belvárosi templomban.
Ezen a délutánon megismerhettük Terézke rövid, de
tartalmas és Istennek adott életét:
Egy franciaországi városban született 1873-ban. Gyermekkorától kezdve Istennek akarta életét szentelni. Tizenöt éves korától kezdve kilenc évet élt egy kármelita kolostorban. Imádságban és szentírás olvasásban fedezi fel a
lelki gyermekség útját, a mindenkinek való életszentséget,
amely kerüli a rendkívüliséget. Tüdőbetegségben halt meg
24 évesen.
Legfőbb tanítása: a lelki gyermekség. Melynek lényege
Teréz szerint: „a szív beállítottsága, amely alázatossá és kicsivé tesz minket Isten karjaiban, tudatára ébreszt gyengeségünknek, és bizakodóvá tesz egészen a merészségig az
Ő atyai jóságában.”
Az este 10 óráig tartó lelki programok felejthetetlen élményekben és Kis Szent Teréz nagyobb tiszteletének elmélyítéséhez segítettek minket.

Csoportkép Szent István szobra előtt

Ebéd után a Bory Jenő (1879-1959) által épített várat
tekintettük meg, amelyhez a történelmi stílusok formakincsét használta fel.

Kis Szent Teréz ereklyéi az egyik mellékoltárnál
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2. oldal

Gyakran feltett kérdések
Hol van Isten?
Emberi elképzeléseinkkel megpróbáljuk Istent a
térben elhelyezni. Erre mind az ókori pogány istenelképzelésekben, mind az új pogányságnál
találunk utalásokat. A görögök hite szerint az istenek az Olimposz hegyén laktak, a germánok
pedig a Walhallába helyezték őket. Laplace kijelentette: "Átkutattam az egész világmindenséget, de
Istent sehol sem találtam." Hasonló megállapítást
tettek szovjet űrhajósok is: "Repülésem során nem
találkoztam Istennel". A Biblia fényében ezek a kijelentések mind alapvetően tévesek, mert Isten térfölötti valóság. Ő, aki a teret alkotta, nem lehet
része annak. Sokkal inkább áthatja a tér minden
részét, mert mindenütt jelenvaló. Ezt magyarázza
Pál a pogány athénieknek az aeropáguson:
"...Őbenne (Istenben) élünk, mozgunk és vagyunk"
(Csel 17,28). A zsoltáros is ismeri ennek realitását,
amikor megvallja: "Szemmel tartod járásomat és pihenésemet... Minden oldalról körülfogtál, kezedet
rajtam tartod" (Zsolt 139,3-5). Ez is mutatja, hogy
Isten mindent körülölel és áthat.
Werner Gitt

A Szűzanya augusztusi üzenete Medjugorjéből:
"Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy
térjetek meg! Kicsinyeim, hadd lehessen életetek az Istenség visszfénye és nem a gyűlöleté és a hitetlenségé.
Imádkozzatok kicsinyeim, hogy az imádság életetekké
váljon! Így fedezitek föl életetekben azt a békét és örömöt,
amit Isten azoknak ad, akiknek szíve nyitott a Szeretetére. Ti pedig, akik távol vagytok Isten Irgalmától, forduljatok Isten felé, hogy kérésetek Hozzá szóljon, hogy ne
kelljen süketnek tettetnie magát és nehogy lekéssetek.
Ezért – ebben a kegyelmi időben – térjetek meg és Istent
tegyétek az első helyre életetekben! Köszönöm, hogy követtétek hívásom!"

2007. október

▪ Tisza menti Régiós Ifjúsági Találkozó Csépán
Október 13-án. A nap témája: a hivatás.
Helyszínek: templom, plébánia, Missziós Ház.
Tervezett program:
11:40 szentségimádás
12:00 ebéd
13:00 előadás, utána kiscsoportos beszélgetések
15:00 közös játékok
16:15 énekpróba
16:30 szentmise
▪ Október 23-i ünnepi megemlékezés Csépán
Ökumenikus istentisztelet a református templomban.
Kezdési időpont: 17:30.

Anyakönyvi hírek
2007. szeptember
Elhunytak:
Kovács István (élt 52 évet)
Papp Mihály (élt 47 évet)
Kecskés József (élt 81 évet)
Kecskés Józsefné Bori Anna (élt 74 évet)
Kereszteltek:
Rozmis Petra
(Rozmis András és Matyi Mónika gyermeke)
Vasas Dominik
(Vasas Tibor és Kovács Szilvia gyermeke)

Híreink
▪ Október a rózsafüzér hónapja, ezért minden vasárnap
8:15-től a szentmisék előtt, valamint keddenként 9 órától
rózsafüzért imádkozunk templomunkban. Kérem, mind
többen jöjjünk el! Kérjük a Szűzanya közbenjárását községünk lelki megújulásáért!
▪ Hittanórák Szelevényben
Az óvodában: keddenként 10:30 – 11:30.
Az iskolában: az 1. osztályosoknak keddenként 15:00-től.
A 2-6. osztályosoknak péntekenként 15:00 – 15:45.
▪ Plébániánk az interneten!
Elkészítettük honlapunkat: csepa.vaciegyhazmegye.hu
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