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„Imádkozzátok mindennap a rózsafüzért!”
Október a rózsafüzér-imádság hónapja. Nem véletlen, hogy
az év egyik hónapjában kiemelt figyelmet fordítunk ezen
imádságra, hiszen egyházunk egyik legfontosabb imájáról
van szó.
Ez az ima a legmélyebb evangéliumi igazságokat tartalmazza. Fatimában, ebben az egyszerű faluban a rózsafüzér az
imádság népszerű formája volt. Az est beálltával az emberek
összegyűltek a tűz mellett, hogy áhítatosan és nyugodtan elimádkozzák a rózsafüzért. Talán ez volt az oka, hogy az áldott Szűz éppen azon a helyen jelent meg, ahol őt ilyen áhítatosan tisztelték. Kétségtelen, hogy minden megjelenése alkalmával ajánlja, hogy minden nap imádkozzák a rózsafüzért. Fatimában a Szűzanya úgy mutatkozott be, mint a Rózsafüzér Királynője.
Fatimán kívül a világ számos pontján megjelent már a Szent Szűz, és sok helyen még mai is megjelenik. Üzeneteiben újra és újra buzdít minket a rózsafüzér
imádkozására. Itt most a medjugorjei üzenetekből válogattunk néhányat, melyek
segíthetnek ezen imádság újra felfedezésében.
,,A rózsafüzér nem csupán a ház díszítése, az emberek gyakran csak így
használják. Mondd meg mindenkinek, hogy imádkozzák.”
,,Kilenc éve veletek vagyok, és kilenc éve akarom mondani nektek, hogy Isten, a ti Atyátok az egyetlen út, az egyetlen igazság és az igazi élet. Szeretném
nektek megmutatni az utat az örök élethez. Szeretnék köteléketek lenni a mély
hithez.
Vegyétek rózsafüzéreteket, gyűjtsétek egybe gyermekeiteket, családotokat
magatok mellett. Ez az üdvösséghez vezető út. Mutassatok jó példát gyermekei1

teknek, mutassatok jó példát azoknak, akik nem hisznek. Nem fogjátok megismerni a boldogságot ezen a földön, és nem mentek a mennybe sem, ha szívetek
nem tiszta és alázatos, és ha nem teljesítitek Isten törvényét. Azért jövök, hogy a
segítségeteket kérjem: egyesüljetek velem, és imádkozzunk azokért, akik nem
hisznek. Nagyon keveset segítetek nekem. Kevés bennetek az irgalmasság és a
szeretet hozzátartozóitok iránt; Isten pedig nektek adta a szeretetet, megmutatta,
hogyan kell megbocsátanotok másoknak, és szeretni őket. Ezért engesztelődjetek
ki, tisztítsátok meg lelketeket. Vegyétek rózsafüzéreteket és imádkozzatok. Fogadjátok türelemmel minden szenvedéseteket. Emlékezzetek csak, hogy Jézus türelemmel szenvedett értetek.
Engedjétek, hogy édesanyátok legyek, köteléketek Istennel és az örök élettel.
Ne erőltessétek rá hiteteket a hitetlenekre. Mutassátok meg inkább példátokkal,
és imádkozzatok értük. Gyermekeim, imádkozzatok!” A jelenés alatt Mirjana sírt.
Milan atyának pontosította, hogy amikor a Szűz a kiengesztelődést és lelkünk
megtisztítását kérte, a szentgyónásra célzott a katolikusokhoz fordulva.
Mirjana éves jelenése Olaszországban nyolc percig tart, Mirjana sír... de az
örömtől! A Szűz imádkozik a betegekért, azokért, akik nem ismerik Isten szeretetét, a jelenlévőkért. Azután ezt az üzenetet adja:
,,Drága gyermekek most olyan nagy szükségem van imáitokra, mint soha
eddig. Könyörgöm nektek, vegyétek kezetekbe a rózsafüzért, mint eddig soha.
Ragadjátok meg erővel és imádkozzatok teljes szívetekből ezekben a nehéz időkben. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!”
Jakov betegsége miatt ezt az üzenetet otthonában kapja:
,,Drága gyermekeim, mindegyik imát, amit este otthon mondtok, végezzétek
a bűnösök megtéréséért, mert nagy bűnben van a világ. Minden este imádkozzátok a rózsafüzért. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!”
,,Drága gyermekeim, ma arra hívlak titeket, hogy élő hittel kezdjétek imádkozni a rózsafüzért. Így tudok majd nektek segíteni. Drága gyermekeim, szeretnétek kegyelmeket kapni, de nem imádkoztok. Nem tudok nektek segíteni, mert
nem indultatok el. Drága gyermekeim, azt kérem tőletek, hogy imádkozzátok a
rózsafüzért. Olyan kötelezettség legyen ez számotokra, amit örömmel teljesítetek.
Így majd megértitek, hogy miért vagyok ilyen régóta veletek: szeretnélek megtanítani benneteket imádkozni. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!”
,,Drága gyermekeim, ma ismét az imádságra és az Istenre való teljes ráhagyatkozásra akarlak hívni benneteket. Tudnotok kell, hogy szeretlek titeket, hogy
szeretettel jövök ide megmutatni a béke és lelketek üdvösségének útját. Azt kívánom, hogy hallgassatok rám, és ne engedjétek meg a sátánnak, hogy elcsábítson
benneteket. Drága gyermekeim, a sátán eléggé hatalmas, ezért kérem imáitokat
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azokért, akik az ő befolyása alatt állnak, hogy megmenekülhessenek. Tegyetek tanúságot életetekkel. Szenteljétek életeteket a világ üdvösségéért! Veletek vagyok,
és köszönetet mondok nektek. A mennyben megkapjátok megígért jutalmatokat
az Atyától. Ezért, kicsinyeim, ne féljetek! Ha imádkoztok, a sátán egyáltalán nem
tud nektek ártani, mert ti Isten gyermekei vagytok, s én vigyázok rátok. Imádkozzatok! A rózsafüzér legyen mindig a kezetekben jelként a sátán számára, hogy
hozzám tartoztok. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!”
,,Drága gyermekeim, ma úgy hívlak benneteket imádkozni, ahogy eddig még
sohasem. Imádkozzatok a békéért. A sátán hatalmas, és nemcsak az emberi életet
szeretné romba dönteni, hanem a természetet és még a bolygót is, ahol éltek.
Ezért, drága kicsinyeim, imádkozzatok, hogy a béke isteni áldása megoltalmazzon
titeket. Isten azért küldött hozzátok, hogy segítsek nektek. Ha akarjátok, ragadjátok meg a rózsafüzért. Egy egyszerű rózsafüzér csodákat tehet a világban és életetekben. Megáldalak benneteket, és veletek maradok, ameddig csak Isten akarja.
Köszönöm, hogy nem lesztek árulói itteni jelenlétemnek. Köszönöm, mert a válaszotok a jót és a békét szolgálja. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!”
„Drága gyermekeim! Ma is imádkozni hívlak benneteket. Kicsinyeim, az
imából csodák születnek. Amikor fáradtak és betegek vagytok, és nem tudjátok,
mi értelme van az életeteknek, vegyétek elő a rózsafüzért és imádkozzatok; imádkozzatok, amíg az imádság Megváltótokkal való örömteli találkozássá nem lesz.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!”
(Az idézetek A Mennyország hangja című könyvben jelentek meg. Kérésre tudunk a
könyvből rendelni.)

Esemény-napló
Plébániánk nyári történéseit az esemény-naplóban írjuk le részletesen.
Június 3. Pünkösdvasárnap. Ünnepi szentmisék voltak.
Június 4. Pünkösdhétfő: ebben az évben a hagyományos családi napunk
ökumenikus családi nappá szélesedett. Református és evangélikus gyermek és felnőtt testvéreinkkel egymás egyházait megismerő gazdag programokon vehettünk
részt. A napot Kuczor Erzsébet református lelkésznő reggeli áhítattal nyitotta
meg. Majd Csépáról elszármazott Szentesi Szilárd és felesége Keleméri
Dóra Szentlélek a családban című előadása hangzott el. A nap kiscsoportos beszélgetéssel folytatódott. Ebéd után kicsik és nagyok vidám vetélkedőben mér-
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hették össze tudásukat. A nap közös Istentisztelettel, Pathó Gyula evangélikus
lelkész igehirdetésével zárult Isten dicsőségére.
Június 18. Úrnapja: ünnepi szentmise, körmenet.
Június 30.- július 1: A tavalyi Nógrádsápihoz hasonló Egyházmegyei találkozót rendeztek Mendén. Térségünkből 3 gyermek és 3 felnőtt vett részt a rossz
idő ellenére megtartott színes programokon.
Július 16. Tóth András veszprémi egyházmegyés pap újmiséjét tartotta mind
a négy községben.
Július 30. Templombúcsú. Dr. Zöldi Sándor, egykori csépai káplán mutatta
be aranymiséjét.
Augusztus 3-8. Régiós tábor Tiszajenőn. Témája az Isten Országa volt. Csépáról és Tiszasasról 12 fő vett részt.
Augusztus 19. Ökumenikus Istentisztelet Tiszaugon. A község nevében
megköszönték a nyugdíjba vonuló Hegedűs Jánosné polgármesterasszony munkáját.
Augusztus 26-28. Gyermek-tábor Tiszaalpáron a bencés nővéreknél.
Szeptember 10. Kápolna szentelés volt Tiszaugon. Hálásan köszönöm
mindazoknak, akik részt vettek a kápolna tervezésében, felújításában s a kivitelezési munkákban. Először is Dr. Beer Miklós püspök atyának, egyházmegyénk főpásztorának, hogy pályázatunkat azonnal támogatta. Az Argomex Kft-nek, elsősorban Kozák János ügyvezető úrnak, munkatársainak, Dr. Kászonyi Gábor mérnök úrnak az állagvizsgálati és statikai szakvéleményével történt közreműködését.
Szabó Csabának és Bíró Attilánénak a műszaki ellenőri munkát. Bencsik Norbertnek, aki mint pályázatíró lendületes energiával bonyolítja le a még most is tartó elszámolási folyamatot.
A kivitelezői munkáknál meg kell említenem a villanyszerelők odaadó munkáját, Kiss László és Társáét, az ácsokat, a kőműveseket, Havrilla Sándor gyors és
precíz asztalosipari szakmunkáját, Fabó Éva okleveles restaurátor művésznő
munkáját. Gyertyános Ferenc és társai önzetlen segítségét.
A helyi közösségből ki kell emelnem Pajer László testvérünket, aki kezdettől
fogva szívügyének tekintette a kápolna felújítását. A Jó Isten fizesse meg az önzetlen helytállását, amit a felújítás során végzett! Köszönöm felesége háttér-munkáját is. Özv. Haraszty Károlyné, Lenke néni erős akarata is hozzásegített minket
ahhoz, hogy ne évtizedek múlva, hanem 1-2 éven belül legyen rendben a kápolna.
A helyi Önkormányzatnak, Polgármester Asszonynak a technikai és személyi
segítségét, valamint a Tiszaugért Alapítvány anyagi támogatását. Itt kell megköszönnöm minden kedves tiszauginak a pozitív, támogató hozzáállását, anyagi se4

gítségnyújtását. A Bencés Nővérek anyagi támogatását. A helyi közösségből: Asztalos Kálmán és felesége Adorján Ilona testvérünk munkáját, önzetlen segítségét,
Halászné Urbán Katalin, Meilinger Ferencné Annuska néni, Jónás Lajosné Juliska
néni és Dénes Józsefné Irmuska néni áldozatos munkáját.
S akiket nem említettem, azoktól elnézést kérek, de a jó Isten számon tartja
övéit és minden jótettünket, amivel Őt megdicsőíthetjük.
Szeptember 16. Egyetemes Testvériség Napja címmel 2006. szeptember 16án nemzetközi találkozót tartott Budapesten a Fokoláré Mozgalom, melyre öt
kontinens 92 országából több mint 11.000 ember jött el. Chiara Lubich (a mozgalom megálmodója) üzenetét a testvériség időszerűségéről a szeretet társadalomformáló erejét és a párbeszéd fontosságát egyik társnője olvasta fel. Kiemelve azt
hogy a világ sajnos a "kollektív kultúra sötét éjszakáját" éli. A nap során előadások beszámolók, tapasztalatok hangzottak el neves egyházi vezetők politikusok,
banki szakemberek, háziasszonyok szájából a kereszténység jegyében, a gazdaság, a jog, a politika és a média területén olyan konkrét és már sikerrel megvalósított kezdeményezésekről, amelyek az egyetemes testvériség megvalósítására irányulnak. Az egész nap programját, előadásait megtaláljuk a http://budapest2006.focolare.org internetes oldalon. Ajánlom minden jószándékú ember figyelmébe.
Szeptember 24. Tanévnyitó szentmise a májusban alakult gyermek énekkar
szolgálatával.
Október 7. A martfűi templomban tartotta összejövetelét az esperesi kerület
20 papja és a hívek részvételével. Délelőtt 10 órakor koncelebrációs szentmisét
mutattak be Dr. Varga Lajos váci segédpüspök úr vezetésével. Mise után Dinnyés
Soma orgonaművész adott fél órás hangversenyt, Szíki Károly színművész beszélt a nemzet lelki életének megújulásáról. Ezt követően szentségimádáson vettünk részt. A teljes program fél 2-kor ért véget. (A környék falvaiból buszokkal is
érkeztek hívek. Szinte minden település képviseltette magát.)
Október 8. Dr. Varga Lajos váci segédpüspök megáldotta a felújított Szelevényi Jézus Szíve templomot. Köszönet mindazoknak, akik részt vettek önkéntesen és jó szándékkal az ünnep előkészítésében (takarítás, templomkert rendezés,
plébánia udvar rendezés, sütés-főzés, anyagiakkal való hozzájárulás). Jó Isten áldja
meg szolgálatukat!

* * *
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Hittanórák rendje:
CSÉPA
Óvoda: Nagycsoportos fiúk kedden, lányok szerdán 8 órától. Középső-csoportos fiúk csütörtökön 8 órától, lányok 8:30-tól.
Iskola: 1. osztály: kedd 15:30-16:15.; 2. osztály: kedd 13:30-14:15.; 3. osztály:
szerda 11:50-12:35.; 4-5. osztály: kedd 14:45-15:30.; 6-8. osztály: péntek
15:00-15:45.
SZELEVÉNY
Óvoda: kedd 10:30-11:30.
Iskola: 1. osztály: kedd 11:50-12:35.; 2-3. osztály: szerda 15:05-15:50.; 4-8. osztály: csütörtök 13:40-14:25.
TISZASAS
Óvoda: szerda 10:30-11:00.
Iskola: alsósok: csütörtök 11:50-12:35.; Felsősök: csütörtök 14:55-15:40.
TISZAUG
Iskola: 1-2. osztályok: 13:45-14:15.; 3-8. osztályok: 14:15-14:45.

Állandó programok:
Csépa: Szentmisék vasárnaponként 10 órától. Hétköznap – általában - hétfőn,
kedden, szerdán és pénteken októberben 18 órai, novembertől 17 órai kezdéssel.
Rózsafüzér imádkozás októberben a szentmisék előtt fél órával.
Plébániai programok: Felnőtt-énekkar csütörtökönként 18:00-19:30-ig.
Gyermek-énekkar péntekenként 18:30-19:30-ig. Bibliaóra péntekenként
17:00-17:45-ig.
Tiszaug: Szentmisék vasárnaponként fél 8-tól. Rózsafüzér közös imádkozása
csütörtökönként 16 órától a kápolnában.
Tiszasas: Szentmisék vasárnaponként fél 9-től. Októberben a misék előtt (8-tól)
rózsafüzér imádság.
Szelevény: Szentmisék vasárnaponként fél 12-től. Rózsafüzér imádkozás keddenként 9 órától a templomban.
Halesz: Minden hónap utolsó vasárnapján 16 órától szentmise. A többi vasárnapon közös imádság a művelődési házban.
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KÖNYVAJÁNLÓ
A mennyország hangja
Mária medjugorjei üzenetei 1981. júniusától 1998. februárig.
A Szűzanya olyan üzeneteket és figyelmeztetéseket ad az emberiségnek, amire
mindenkinek egytől-egyig oda kell figyelni. Nem szabad, hogy a Mennyből érkező sürgető figyelmeztetések egyszerűen elmenjenek a fülünk mellett. Fontolóra
kell vennünk azt, amit a Szűzanya féltő szeretete tanácsol nekünk. Ebben a
könyvben nagyszerű bepillantást nyerhetünk Medjugorje történetébe, Mária üzeneteit kronológiai sorrendben végigkövethetjük, egyszerű tanításokat olvashatunk, amik az üzenetekhez kapcsolódnak, valamint megismerkedhetünk a látnokok kiválasztásának történetével.
Böjte Csaba: Hiszek a szeretet végső győzelmében
Böjte Csaba a „Hiszek a szeretet végső győzelmében” című könyvében megrendítő történeteket, életállapotokat tár elénk. Olyan tragédiákat és nehéz sorsokat,
amiket sok magyar ember is testközelből láthat saját falujában. Az emberek gyakran felháborodnak, és mindjárt Istent vonják felelősségre a nehézségekért. A ferences szerzetes azonban minden nehézség ellenére azt mondja:
„Isten minden gonoszság ellenére bízik az emberiségben. Szovátán, az égő ház
előtt, csak azt tudtam mondani, hogy Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az ő
szent neve. És azt mondtam, hogy arról az útról amit Krisztus mutatott nekem
nem fogok letérni még akkor se, ha körülöttem a fél világ leég, még akkor sem,
ha az emberek egymás nyakának esnek, és egyebet sem fogok látni, mint bűnt és
nyomorúságot. Én akkor is hinni akarok a szeretet végső győzelmében, mert ennél szebb dolog nincs ezen a földön.”
Böjte Csaba szilárd meggyőződése az ő Ura mellett sokak számára nyújthat megerősítést.
A könyv megvásárlásával támogatja a Csaba atya által létrehozott és vezetett árvaházak gyermekeit.
A könyvek megrendelhetők a plébánián.
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Régiós ifjúsági találkozó Csépán
október 21-én!
Egy év elteltével ismét Csépán kerül megrendezésre a Tisza-menti régió ifjúsági találkozója, melyre mindenkit szeretettel hívunk!

A tervezett program:
10:30-tól gyülekezés;
11 órától Szentmise;
12 órától ebéd;
13 órától előadás;
14 órától kiscsoportos beszélgetés;
15 órától játék és tánctanítás;
16:30-17:00-ig Szentségimádás.

Gyermek-sarok
BIBLIAI REJTVÉNY
Vegyél kezedbe egy Szentírást!
1) Hány fejezetből áll Márk evangéliuma?
2) A Máté evangéliuma 5,6-ban kiket mond Jézus boldogoknak?
3) A Lukács evangéliuma 5,32-ben kiket hív Jézus?
A megfejtéseket (névvel, korral és lakcímmel) leadhatjátok Vincze János hittanárnál.
Beküldési határidő: Október 31. A helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk ki!
ÜZENET Felelős kiadó: Lédeczi Dénes plébániai kormányzó. Jelen szám szerkesztésében és
összeállításában közreműködtek: Egediné Lovas Annamária, Kiss Andrea és Vincze János.
Kérjük, ha valakinek van a közösség épülésére szolgáló írása, cikke, akkor juttassa el a plébániára további
számok összeállításához!
Római Katolikus Plébánia, Csépa, Rákóczi út 9. Tel/Fax.: 56/323-155.
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