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Szeretet nem hűlhet ki !
Közhely lett már, hogy a
karácsonyt sokan a szeretet
ünnepének
nevezik.
Annál
feltűnőbb az, hogy éppen
ilyenkor kell találkoznunk a
szeretetlenségnek sok szomorú
példájával és áldozataival. Éppen
ezért beszéljünk ma becsületesen arról, amit Jézus ilyen
keményen fogalmaz, hogy jönnek idők, amikor a
gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban
meghidegül. Amikor régi jó barátok ellenségekké lettek
az üzlet során. Amikor édes testvérek farkasszemet
néznek egymással mint al- és felperes. Amikor
házastársak, akik valamikor szerelmet vallottak
egymásnak, most bosszút esküsznek, hogy tönkreteszik
a másikat. Amikor szülők szembefordulnak gyerekeikkel
és szétmarják a házasságukat. Amikor gyerekek
kiforgatják idősödő szüleiket az otthonukból, amit egy
élet munkájával nagy nehezen összehoztak, és ami úgy
is az övéké lenne, csak még várni kellene egy kicsit,
amíg élnek az öregek. Az önzés, az érvényesülési vágy,
a pénz szerelme kiirtja sokakból a hűségnek, a
ragaszkodásnak, a hálának, az áldozatkészségnek még a
csíráját is. Ahol valamikor meleg szeretet töltötte be a
szíveket és az otthont, ott az egyszer csak elkezd hűlni,
és szó szerint megvalósul, amit Jézus mond: a
gonoszság megsokasodik, a szeretet pedig sokakban
meghidegül.
Észlelünk tehát egy ilyen jelenséget, amire Jézus előre
felhívta a figyelmünket. Közben mindnyájan tudjuk,
hogy igazi szeretet nélkül lehetetlen tartalmas, emberi
életet élni, senki sem tud egészséges módon
kibontakozni, és valóban emberré válni. Ezért is fontos,
hogy próbáljuk kicsit konkrétabban meghatározni, mit
ért a Szentírás szereteten, és mit jelentene az, ha valaki
őszintén elhatározza és azt mondaná egy másiknak,
akivel szemben már kihűlt a szeretet a szívében, hogy
szeretlek.
Ez a szeretlek ezt jelenti: elfogadlak így, ahogy vagy.
Azt jelenti: fontos vagy nekem. Ezt nemcsak érzem meg
gondolom, hanem kifejezésre is juttatom. Azt is jelenti:
tisztellek, látom az Istentől kapott értékeidet. Nemcsak a
hibáidat teszem nagyító alá és teszem szóvá újra és újra,
örülök annak, hogy ilyen sok érték is van benned. Mivel
együtt kell élnünk, arra rendezkedem be, hogy adjak

neked. Szeretném meggazdagítani az életedet.

II. évfolyam, 11-12. szám

Egyáltalán azt figyelem mindig, hogy neked mi jó,
és kész vagyok ezt - ha kell - áldozatok árán is
megadni, mégpedig szívesen és tartósan, s ha kell,
akár viszonzás nélkül is. Persze, ha akarod, mert a
szeretet tiszteli a másik szabadságát is, nem erőlteti
rá magát. Azonban a megbocsátás sem lehet álságos.

"Így szól az Úr, a te teremtőd: Ne félj, mert
megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha
vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem
sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng
nem éget meg. Mert én, az Úr, vagyok a te Istened! (…)
Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek,
azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne
félj, mert én veled vagyok!" (Iz: 43)
Ezt olyan helyzetben mondta Isten az ő népének,
amelyikben nem sok szeretni valót lehetett találni abban
a népben, amelyikben talán semmire nem lehetett volna
azt mondani, hogy na, ez olyan vonás, ami becses az
Isten minősítése szerint is. Mivel azonban szerette ezt a
népet, mindezt el tudta mondani, és meg tudta valósítani.
Ez az isteni szeretet tört be ebbe a kihűlő világba
karácsonykor Jézus Krisztus személyében. Karácsony
tehát azért történt, az Ige azért lett testté, hogy Isten
megállítsa a szeretet kihűlését ebben a világban, és
megtanítson minket újra Őt és egymást szeretni. Ehhez
azonban az embernek új természetre, ahogy a Biblia
mondja, új szívre van szüksége. Ezt nem tudjuk
magunktól elérni, ez csak úgy valósulhat meg, ahogy Pál
apostol írja:

"az Isten szeretete kiáradt a mi szívünkbe a Szentlélek
által, aki adatott nekünk." (Róm 5,5)
Ezt nevezi a Biblia újjászületésnek. Amikor Jézus
természete a mi természetünkké válik úgy, hogy valaki
eljutott oda, hogy kétségbeejtő, hogy mennyire nem
tudok magamtól igazán szeretni. Ezzel a bűnbánattal
kiáltok Istenhez. Behívom életembe az Isten testté lett
szeretetét, Jézust, és egyszer csak tudok szeretni az Isten
szeretetével. Helyreállt a kapcsolat az Istentől elszakadt
hitetlenné vált ember és az élő Isten között, és ezen az
összeköttetésen keresztül árad az Isten szeretete az
újjászületett emberbe, és rajta keresztül másokra.
Ennek a szeretetnek a megélésével kívánok minden
kedves olvasóknak, a szerkesztők nevében áldott békés
adventet.
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Találkoztam Keszthelyen
egy szerzetessel

Az őszi szünetben látogattam
el Keszthelyre, a Kármeliták
Rendházába. Célirányos utazásom
volt. Szerettem volna találkozni
Besenyői Mátyás Benedek
testvérrel, aki Szelevény-Haleszből
származik (született: 1925. március
14-én). Benedek testvér hivatása még az 1940-es
években indult el. A kunszentmártoni kármeliták
rendszeresen kijártak a Haleszba is. Itt találkozott
Fidél testvérrel, beszélt neki az életéről, hivatásáról.
Mivel sokan voltak testvérek, az ő szívét megérintette
a kolduló testvér szeretete. 1943-ban csatlakozott
hozzájuk. 1949-ben tett örökfogadalmat.

2008. november-december

Karácsonyi
pásztorjáték
A csépai, szelevényi és tiszasasi
hittanosok előadásában.
2007. december 24. 20.30-kor az
ünnepi szentmise előtt.
Egyházközségi események
♪ december 07. Advent második vasárnapja,
szentmise reggel 8:30
♪ Adventi lelkigyakorlat december 12. (péntek) 15:00
gyónási lehetőség
lelkigyakorlatot tartja Kormos Miklós atya
♪ Advent harmadik vasárnapja, szentmise reggel 8:30
♪ December 24. Karácsonyi vigília Szenteste,
szentmise 21:00
♪ December 25. Karácsony ünnepi
szentmise 8:30
♪ Szent Család vasárnapja, december 28.
szentmise 8:30
25., 50., 60. évfordulós jubiláns házasok megáldása
♪ Évégi hálaadás december 31. 15:00
♪ Szűz Mária, Isten anyja ünnepén január 1.
szentmise 8:30
ANYAKÖNYVI HÍREK

†

Szerzetesi életét visszavonultan éli, a rendben volt
szakács, kertész. Szívesen gondol vissza a szelevényhaleszi gyermek- és fiatalkorára.
Tisza-menti Régiós Ifjúsági Találkozó
Törtelen
December 6. (szombat)
Téma:
A harag a szeretet másik oldala? Megbocsátás
Részletes információt a 06-56-323-155
06-20-770-8301
telefon számon kapható.
Délután fél 5 órai kezdettel Gável testvérek tartanak próbát
a másnapi csépai szentmisére, ezután Mikulás napi
ünnepséget szervezünk a csépai plébánián.
Szeretettel várjuk a szelevényi hittanos gyermekeket is az

egész napi programra!

ELHUNYTUNK:
Molnár Istvánné Vincze Ilona (élt 73 évet)
Romhányi Etelka (élt 92 évet)
Bartucz Jánosné Hlbocsányi Mária
(élt 60 évet)
Bánkúti Mártonné Jakab Mária (élt 79 évet)

KERESZTELÉS:
Kupecz Zsolt Károly és Nagy Krisztina
gyermeke Kitti Anna.

HÍRLEVÉL
A Szelevényi Jézus Szíve
Római Katolikus Egyházközség kiadványa.
Felelős kiadó: Lédeczi Dénes plébános.
Postacímünk: Római Katolikus Plébánia,
5475 Csépa, Rákóczi u. 9. Tel./Fax.: 56/323-155
Honlapunk: www.csepa.vaciegyhazmegye.hu
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Orgona hangverseny
Méhes
Balázs
tiszakécskei
orgonaművész tette gazdagabbá
életünket színvonalas orgona játékával
november 8-án. A művész nem csak
játékával színesítette a hangversenyt
de beszélt Isten és a művészet
kapcsolatáról is.
Elhangzott művek:
Johann Sebastian Bach: Nun danket alle Gott BWV 657
Liszt Ferenc: Trauerode R 390/2
Felix Mendelssohn-Bartoldy: Sonate D-dur Op. 65 No. 5
Sigfrid Karg-Elert:Nun danket alle Gott Op 65 No. 59
Lamennais: A Halottak című versének Liszt által
megzenésített sorai a következők:
Miként mi most, úgy jártak ők is egykoron a földön,
majd elmerültek az idők áradatában.
A partokon megcsendült a hangjuk, de senki, senki
sem hallja többé.
Hol vannak? Ki mondja meg? „Boldogok a halottak,
akik az Úrban haltak” (6–27 ütem)
Amíg éltek, hiú árnyak vették körül őket; a világ,
amely Krisztust megátkozta,
föltárta előttük gyönyöreit és csodáit. Ők
örvendeztek, de most csak az örökkévalóságot
szemlélik.
Hol vannak? Ki mondja meg? „Boldogok a halottak,
akik az Úrban haltak” (28–51)
Éltük útjain mint vezetőcsillag intett feléjük messziről
egy kereszt égi sugara,
de ezt nem látta meg közülük senki.
Hol vannak? Ki mondja meg? „Boldogok a halottak,
akik az Úrban haltak” (51–71)
Két hang emelkedik — ott, ahol a folyó ismeretlen
partokhoz ér.
Az egyik így szól: „A mélyből kiáltok hozzád, Uram”
[130. zsoltár]... (71–88)
És szól a másik hang: „Urunk, Istenünk, dicsérünk és
magasztalunk: Szent, szent, szent a seregeknek Ura,
(89–105)
teljes mind a széles föld az ő dicsőségével.”(106–132)
[a Sanctus az Ézs. 6-ból]
Mi is, mi mindnyájan arra tartunk, ahonnan a
panaszok és diadalénekek jönnek.
Hol leszünk akkor? Ki mondja meg?
„ Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak „
( 133-160)

Diakónusszentelés
2008. december 8-án, hétfőn a
váci ferences templomban délelőtt
10.00
órakor
kezdődő
szentmisében Dr. Beer Miklós
megyés püspök úr diakónussá
szenteli Varga Sándort Csépa
község szülöttét és
Cserey Andrást, aki
2005-től
2006-ig
szolgált
akolitusként egyházközségeinkben.
Erre az alkalomra külön buszt indítunk.
Indulás: reggel 5:30-kor, a csépai sportpálya melletti
buszmegállóból. A busz Szelevényen is meg áll.
Még van néhány hely a buszra Aki el szeretne jönni a
jelentkezését ezeken a telefonszámokon adhatja le
mielőbb:
06-56-323-155
06-20-770-8301
részvételi díj: 2.200 Ft.
Gerzsenyi Sándor

INDULJ

Indulj el akkor is, ha utad
Mélységbe fut s homályba vész.
A ,,fönt’’ s a ,,lent’’ csupán fogalmak.
Lépj bátran, és előre nézz!
Indulj el akkor is, ha társad
Nem volna más már, csak az Úr.
A tőle kapott hivatásod
Hűen végezd s hibátlanul!....
_____________________________

Önkéntes egyházi hozzájárulás
Kérem tisztelettel azokat a kedves katolikus
testvéreket, akik a 2008.évi egyházi hozzájárulásukat
még nem fizették be, szíveskedjenek rendezni Nádas
Józsefné egyházközségi pénztárosnál (Szelevény,
Petőfi S. u. 2. Tel.: 56/329-122) vagy a szelevényi
Takarékszövetkezetben személyesen
Számlaszám: 69800078-15700232.
Ezekből a pénzekből finanszírozzuk a templom és a
plébánia kisebb fenntartási költségeit, illetve vidéki
adományokkal együtt pályázati alapnak használjuk fel,
mint önrészt az Önök által befizetett összegeket.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar kérése, hogy a hívek
(egy adott) településen nettó jövedelmük 1%-val
támogassák a saját egyházközségüket. Köszönöm
mindazoknak, akik már ezt megtették.
A jó Isten fizesse meg.!
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2009. évi liturgikus naptár
fő ünnepei
Január 01.
Csütörtök Szűz Mária, Isten Anyja (Újév)
Január 04.
Vasárnap Urunk megjelenése (vízkereszt)
Január 11.
Vasárnap Urunk megkeresztelése
Január 18.
Vasárnap Ökumenikus imahét kezdete.
„Dicsérje minden nemzet, dicsérje az Urat”

Február

- Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)
- Szent Cirill szerzetes és szent Metód püspök
Európa társvédőszentjeinek ünnepe
- Szent Mátyás apostol ünnepe
- Hamvazószerda, a Nagyböjt kezdete
„ Gyújts éjszakánkba fényt, hadd égjen a soha ki
nem alvó tűz. Ki nem alvó tűz”

Március

- Szent József, Szűz Mária jegyese
- Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó
Boldogasszony)
„Ó halld meg Uram, ó halld meg imám Hívlak, jöjj,
válaszolj
Ó halld meg Uram, ó halld meg imám. Jöjj és figyelj
reám! „

Április 05.

Vasárnap Az Úr szenvedésének vasárnapja
(virágvasárnap).Nagyhét kezdete
- Nagycsütörtök utolsó vacsora megemlékezése
- Nagypéntek Krisztus kereszthalála
- Nagyszombat virrasztás a Szent sírnál
Április 12.
Vasárnap Urunk feltámadása Húsvétvasárnap
- Húsvéthétfő
Április 19.
Vasárnap Isteni irgalmasság vasárnapja
- Szent Adalbert püspök és vértanú
- Szent Márk evangélista emléknapja
- Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa
társvédőszentje
„ Ne féljetek! Örüljetek! Krisztus győzelmesen
föltámadt! Föltámadt!”

Május

Szűzanya hónapja
Május 24.
Vasárnap Urunk mennybemenetelének ünnepe
Május 31
Vasárnap Pünkösdvasárnapja
„Jöjj Szentlélek, szállj le ránk, gyújtsd szeretettel
lángra a szívünk.”
Június 01.
- Pünkösdhétfő
Június 07.
Vasárnap Szentháromság vasárnapja

2008. november-december

Június 14.
Vasárnap Úrnapja
- Jézus Szíve ünnepe templomunk búcsúünnepe
- Keresztelő Szent János Születése
- Szent László király ünnepe
- Szent Péter és Pál apostolok ünnepe.
„ Jézus, életem, erőm békém, Jézus társam, örömöm.
Benned bízom, Te vagy az Úr, már nincs mit félnem
mert bennem élsz.”

Július

- Sarlós Boldogasszony
- Szent Benedek, Európa védőszentje
- Kármelhegyi Boldogasszony
-Szent Jakab apostol ünnepe; Csépai templom búcsú
ünnepe
„ Áldott légy Uram, szent neved áldja lelkem”

Augusztus
- Urunk színeváltozása
- Nagyboldogasszony ünnepe
- Szent István ünnepe
-Keresztelő Szent János vértanúsága
„Jézus, majd gondolj rám, ha a te országod eljön.”

Szeptember
- Kisboldogasszony.
-Szent Kereszt felmagasztalása tiszaugi kápolna
búcsúünnepe
-Szent Máté Apostol ünnepe
- Szent Gellért ünnepe
- Szent Mihály Gábor és Rafael főangyalok ünnepe.
„ Jöjj el Úr Jézus élet forrása.”

Október

- Magyarok Nagyasszonya
- Szent Simon és Szent Júdás Tádé Apostolok ünnepe
„ Te vagy a fény a szívemben Jézus, Krisztus jöjj Te
vezess utamon:”

November 01.

Vasárnap Mindenszentek ünnepe
November 02.
Hétfő Halottak napja
-Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe
November 29.
Vasárnap Advent 1. vasárnapja
-Szent András apostol ünnepe
„ Virrassz még és imádkozz még! Jézussal ébren,
virrassz az éjben.”
December 25.
Péntek Karácsony Jézus Születésének ünnepe
December 26.
Szombat Karácsony másnapja
December 27.
Szent Család ünnepe, Aprószentek ünnepe.
December 31.
Év végi hálaadás, Szilveszter.
„ Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön
békesség a jóakaratú embereknek.”

