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TEMPLOMUNK BÚCSÚÜNNEPE VOLT JÚNIUS 1-ÉN
Ebben az évben - nagy
örömünkre - a gyáli és
a felsőpakonyi testvéreink látogattak el hozzánk templombúcsúnk
ünnepére. Hefler Gábor atya, plébánosuk
vezetésével érkeztek, s a
délután 3.00 órakor
kezdődő kiállítás-megnyitó után a templomba
vonultak a zarándokok,
akik 55 érkeztek községünkbe. Felemelő ünnepi szentmise keretében adtunk
hálát Istennek, a közel 100 éves templomunkban. Köszönöm mindazok szolgálatát, akik részt vettek a templom díszítésében, a liturgián való szolgálatban és a vendéglátás megszervezésében.
Lédeczi Dénes
plébános

TEMPLOMUNK TITULUSA:
JÉZUS SZENT SZÍVE
A Jézus Szíve ájtatosság elnevezés
újabb keletű, mindössze néhány száz
esztendős, de az alapja s gyökere tökéletesen evangéliumi. Maga az Úr
Jézus utal arra az evangéliumban,
hogy a szív, vagyis a gondolatok és
érzelmek világa az, amiből az ember
külső cselekedetei származnak. Így
bűnei is: a „házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, kapzsiság, gonoszságok, csalárdság, kicsapongás, irigység, káromkodás, kevélység, bolondság” (Mk
7,21k). Hasonlóképp a szív jóságából, nemességéből származnak természetesen a jócselekedetek is. Közelről és igazán
akarjuk ismerni Jézust? Akkor nem elég megállnunk az Ő
külső cselekedeteinél, nem elég szemlélünk az Ő hozzánk
való leereszkedését, fáradhatatlan tanítói tevékenységét, csodáit, nagy tetteit, megváltói halálát, hanem be kell hatolnunk
mindennek a gyökerébe, meg kell keresnünk s meg kell figyelnünk minden jótettének s egész viselkedésének legbensőbb mozgatóját. Ezt az Ő belvilágában, gondolataiban, érzelmeiben, röviden: az Ő szent Szívében találjuk meg. Abban
a pillanatban, amikor idáig eljutottunk, mihelyt Jézus Szívében fölfedeztük azt a titkos kazánt, amely az Ő egész istenemberi s megváltói lényét mintegy átfűti és áttüzesíti, amely
Őt a szeretet s az értünk való önfeláldozás legnagyobb hőstetteire hajtja, bennünk is szükségképp kivirágzik a legnemesebb s legértékesebb vallási megnyilvánulás: az Istenember
iránt való mélységes, egyéni, őszinte s áldozatra vágyó viszontszeretet.
Bangha Béla S.J. A SZÍV, 2007. június

MI A BÚCSÚ?

A TELJES BÚCSÚ ELNYERÉSÉHEZ SZÜKSÉGES:

A búcsú Isten színe előtt, a már megbocsátott bűnökért járó,
ideig tartó büntetések elengedése részben vagy teljesen, melyet a katolikus hívő, aki megfelelően felkészült, és teljesítette
a kiszabott feltételeket, elnyer az egyház segítségével, amely
mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt
nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és abban részesítheti tagjait.

a) A szentségi gyónás - annak kifejezéséül, hogy az Egyház
bűnbocsátó hatalma által akar megbékélni a lélek Istennel.
b) A szentáldozás, lehetőleg a teljes búcsú elnyerésének napján - a Krisztussal való szentségi közösség megvalósításáért.
c) A teljes búcsú elnyerésének legalább általános szándéka.
d) Mentesség minden bűnhöz, még a bocsánatos bűnökhöz
való ragaszkodástól is.
e) Imádság a Szentatya szándékára.
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HÍREK, PROGRAMOK
BÉRMÁLÁS CSÉPÁN
2008. június 7-én (szombaton) 11 órától püspöki
szentmise lesz csépai templomunkban, melynek keretében Dr. Beer Miklós váci megyés püspök a bérmálás
szentségében részesíti: Banka Andrásné, Hegedűsné Takács Judit, Hegedűs Csaba, Rostás Melinda, Szabó Judit,
Szabó Zoltán és Festő-Hegedűs Nándor Mihály testvéreinket. A szentmise után szeretetvendégséget tartunk a
plébánián, ahol bárki találkozhat a püspök atyával.

Május első vasárnapján templomunkban a hittanos
gyermekek versekkel és énekekkel köszöntötték édesanyjukat és nagymamáikat.

TANÉVZÁRÓ SZENTMISE
Június 15-én (vasárnap) délelőtt 8.30-tól tanévzáró
szentmisét tartunk hittanos gyermekek részvételével.
NYÁRI TÁBOR TISZAJENŐN
2008. augusztus 5-10. Jelentkezni lehet a hittanórákon,
vagy a plébánián. Részvételi díj: 8000 Ft/fő, ha egy családból több gyermek jön, kedvezményt kapnak.

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTJAINK:
Herczeg Ferencné Tóth Rozália (élt 82 évet)
Váradi Józsefné Csányi Ilona (élt 83 évet)

†

KERESZTELTEK:
Pünkösdhétfőn csépai és szelevényi hittanos gyerekekkel közösen a szarvasi arborétumba látogattunk el, ahol
megcsodálhattuk a szép növényzetet és hajókázhattunk
is a Holt-Körösön. A hazaúton pedig útba ejtettük a békésszentandrási duzzasztót.

Csík László és Csíkné Bozsik Ibolya gyermekei Norbert és Dávid

TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS RENDJE:
Harangozás: Vinczéné Kiss Andrea
(mobil: 30/579 2769)
Egyházi temetés: Lédeczi Dénes csépai plébániai
kormányzó (Tel.: 56/323-155; vagy 06/20-770-83-01)
Egyházközségi pénztáros: Nádas Józsefné (56/329-122)

KIÁLLÍTÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Hefler Gábor atya évtizedek óta fest, s ezt az Isten-adta
tehetségét szeretné velünk, szelevényiekkel is megosztani, ezért elhozta a legjelesebb műveit a szelevényi Művelődési Házba, kiállításra. Megtekinthetők június végéig.
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