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KEZDŐDIK A SZENT PÁL-ÉV
XVI. Benedek pápa jubileumi Szent Pál-évet hirdetett
meg 2008. június 28-tól 2009.
június 29-ig az apostol születésének 2000. évfordulója alkalmából. A történészek
ugyanis Krisztus után 7 és 10
közé teszik Szent Pál születésének évét.
A Szentatya a Szent Pál évet
meghirdető beszédében három
fő gondolatot emelt ki az apostol életéből: a Krisztusnak való
teljes önátadását, a görög szellemiség és az evangéliumi igazság
harmonikus egybekapcsolását és
végül az Egyház egységéért való
fáradhatatlan erőfeszítését.
Szent Pál apostol nem ragyogó tehetsége, vagy ügyes missziós stratégiája révén lett az
evangélium egyik legnagyobb hirdetőjévé. Ahogyan XVI. Benedek pápa gyönyörűen megfogalmazta: „Szent Pál apostoli
küldetésének sikere a Krisztusnak való teljes és maradéktalan
önátadásából fakadt. Nem félt kockára tenni önmagát, nem
félt a nehézségektől és az üldöztetéstől. A rómaiaknak így írt:
»Sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők… nem
szakíthatnak el Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban
van« (Róm 8,38-39).
A Szentatya kiemelte Szent Pál életéből a görög szellem és
az evangéliumi igazság összhangban, egységben való látását.
„Ezáltal a görög gondolkodást átjárta, átformálta az evangélium, az evangélium pedig újabb és gazdagabb kifejezést nyert
a görög nyelv és filozófia segítségével.”
A Szentatya a jubileumi évet meghirdető szavaiban kiemelte a Szent Pál év ökumenikus jellegét. „A népek apostola rengeteget tett azért, hogy az evangélium jó hírét elvigye minden
népnek, és szüntelenül fáradozott a keresztények egységéért
és egyetértéséért. Ő segítsen minket Krisztus misztikus Teste
teljes egységének alázatos és őszinte keresésében.”
Kedves Testvérek! Szent Pál apostol születésének 2000.
évfordulóját megünnepelve mélyüljünk el Szent Pál apostol
lelkületében, elmélkedjük át írásait! Ha tehetjük, zarándoklatokkal, tanulmányi napokkal, lelkigyakorlatokkal tegyük magunkévá tanítását, életének példáját. Különösképpen segítsen
minket ez az év a Krisztusnak való teljes önátadásban, az
igazság őszinte keresésében és az Egyház egységének alázatos építésében.
Részletek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia írásából

II. évfolyam, 6. szám

KÖRLEVÉL A SZENT PÁL-ÉV
MEGNYITÁSA ALKALMÁBÓL
A jubileumi év megnyitása alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet bocsátott ki, melyet június 29-én olvastak fel a templomokban.
Szent Péter és Pál apostolok ünnepén ebben az esztendőben különös figyelemmel és szeretettel fordulunk a nemzetek
apostola, Szent Pál felé, aki 2000 éve született. Az apostolok
közül az ő életéről és jellemvonásairól tudunk a legtöbbet.
Tarzuszban született, zsidó családban, római állampolgárként. Ifjú korában komoly vallási nevelést kapott.
Jézust valószínűleg sohasem látta földi működése idején,
de a megszületett fiatal keresztény egyháznak elszánt üldözője lett, és jelen volt Szent István diakónus megkövezésénél. A
föltámadt Jézus megjelent neki a Damaszkuszba vezető úton.
Ekkor Jézus kinyilatkoztatta neki a keresztény hit igazságait
és kijelölte különleges szerepét a pogányok térítésében. Ettől
kezdve egész életét Krisztus szolgálatának szentelte. Kirajzolódik előttünk három missziós útja Kis-Ázsiában, Görögországban és Macedóniában. Részt vett az Anyaszentegyház
első apostoli zsinatán, amely nagy jelentőségű volt, mert döntése alapján a zsidó vallási törvények többé nem kötelezték a
pogányságból megtért keresztényeket. Ezután az Egyház
nagy lendületet vehetett a pogányok keresztény hitre térítésében.
Azt is tudjuk Szent Pál életéről, hogy Jeruzsálemben letartóztatták, börtönbe zárták, majd Rómába küldték, mert római állampolgárként fellebbezett a császárhoz. Ottani házi
őrizetéből kiszabadulva a hagyomány szerint az akkor ismert
világ végső határáig, a mai Spanyolországig is eljutott, majd
ismét börtönbe került, és a Néró-féle keresztényüldözés vértanúja lett. Ez a Krisztus születése utáni 67. évben történt,
egy napon Szent Péter apostol vértanúhalálával.
Mi maradt ránk gazdag örökségéből? Az általa alapított
egyházközségek a történelem viharaiban felmorzsolódtak, de
a hozzájuk intézett levelei örök időszerűséggel tanítanak bennünket, mai keresztényeket is. Fennmaradt életének példája
is: Krisztus iránti mérhetetlen szeretete, amellyel a vértanúságot is vállalta, és ezáltal lett a hithirdetésnek, az evangelizációnak égi pártfogója.
Szent Pál évében elmélkedjünk gyakrabban hozzánk szóló
tanításáról és intelmeiről, amelyek nem mindig könnyen érthetőek, hiszen Krisztus felfoghatatlan gazdagsága (vö. Ef
3,8) egy élethosszig tartó úton vezet, míg el nem jutunk a teljes megértésre (vö. Kol 2,2). Maga az apostol írja világhíressé
lett szeretet-himnuszának végén: „Ma még csak tükörben,
homályosan látunk, akkor majd színről színre” (1Kor 13,12).
Amit azonban megvalósíthatunk és a legmagasztosabb úton
vezet bennünket, az a szeretet.
Részletek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körleveléből
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A 2008. JÚNIUS 07-I
CSÉPAI BÉRMÁLKOZÁSRÓL
Talán vannak sokan e községben is, akik a bérmálkozás
szó hallatán nem is értik, mit is jelent ez a vallási szertartás.
Onnan kellene kezdeni, hogy Isten Fia, Jézus Krisztus megígérte az apostoloknak, hogy elküldi nekik a Szentlelket. „Ha
szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni
fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek
legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja és nem ismeri őt.” (Jn 14, 15-17) Az
első Pünkösd napján, húsvét utáni ötvenedik napon bérmálkoztak az apostolok, vagyis eltöltötte őket a Szentlélek. A
Szentlélek vezetésével élhetünk csak igaz, tiszta keresztény
életet. Erre készült több éven át 4 felnőtt(Banka Andrásné,
Rostás Melinda, Hegedűs Csaba és Hegedűsné Takács Judit)
és 1 tanéven át 3 fiatal (Szabó Judit, Szabó Zoltán és FestőHegedűs Nándor Mihály).

2008. június

HÍREK, PROGRAMOK
➢

A július 20-án délelőtt 8.30 órakor kezdődő szentmisét Deák Ferenc újmisés tartja, akit 2008. június
21-én szentelték pappá Vácon.

➢

Szeretettel várjuk a kedves szelevényi testvéreket a
csépai Szent Jakab apostol templombúcsú ünnepére, amely 2008. július 27-én, vasárnap délelőtt 10.00
órai kezdettel lesz. Ünnepi szónok: Kormos Miklós
dusnoki segédlelkész.

➢

2008. július 27-én, vasárnap este 6.00 órai kezdettel
a csépai templomban Tóth Vilmos és barátai adnak
hangversenyt.

➢

2008. augusztus 5-10-ig egyházközségünk hittanosainak lesz tábora Tiszajenőn. A tábor témája: Szent
Pál élete. Részvételi díj: 8.000.- Ft/fő, amely tartalmazza a napi háromszori étkezést, a strandra való
utat és a belépőt. Kérjük, hogy mielőbb jelentkezzenek a gyerekek, a szülőket is szeretettel várjuk!

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTJAINK:
Kiszely Andrásné Varga Erzsébet (élt 78 évet)
Polovics György (élt 85 évet)
Az első apostolok életében ott a készség, hogy Krisztusért
és születő Egyházért adják életüket. Az első századokban az
Egyház olyan fiatalokat, illetve felnőtteket fogadott be teljes
értékű tagként közösségébe, akik éretten felkészültek a szentségek vételére, és készek voltak életüket adni Krisztusért és
Egyházáért.
A bérmálás megerősít abban, ami a keresztségben elkezdődött. A bérmálásban a megkeresztelt – most már felnőttként – maga vállalja azt, amit a keresztségben szülei vállaltak
helyette: a krisztusi életet és küldetést. S odaadására válaszul
a Szentlélek új módon tölti el őt és megerősíti, hogy képes legyen a nagykorú keresztény életre. Mi tehát a bérmálás? A
bérmálás egyesülés a Szentlélekkel: a keresztény nagykorúság
szentsége.
Ki járulhat a bérmáláshoz? Aki vágyik mindarra, ami a
szentség nyújt: - aki vágyik a Szentlélekre és kegyelmi ajándékaira, - aki az egyházi közösség felnőtt tagjaként akar élni, aki
érzi a krisztusi küldetés felelősségét, és örömmel kész vállalni
azt.
A bérmanév – az új név – választása az elkötelezettségre,
az új élet ( a Szentlélekben való élet) vállalására figyelmeztet.
A bérmaszülő feladata, hogy segítse a megbérmáltat vállalt
küldetése teljesítésében. Bérmaszülő az lehet, aki a) hite szerint él; b) aki meg van bérmálva, c) s aki betöltötte a 16. évet.
Imádkozzunk a megbérmáltakért, hogy a Szentlélek hét
ajándéka: a bölcsesség, az értelem, a tanács, az erősség, a tudomány, a jámborság, és az istenfélelem Lelke töltse el és vezesse őket az üdvösség felé.
Lédeczi Dénes

†

KERESZTELTEK:
Oláh János és Ambrus Kinga gyermeke Izabella
Takács István és Méhész Mónika gyermeke Loretta
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