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RÓZSAFÜZÉR AMERIKAI MÓDRA
Október a rózsafüzér imádkozásának hónapja. Hogy milyen ereje van ennek az imának, jól
példázza a következő tanúságtétel, melyet Emmánuel nővér Medjugorje, a kilencvenes évek
című könyvéből idézünk.

Denis Nolan barátom Notre-Dame (Indiana,
USA) egyetemén a vallás tanára. Gyermekszívvel
volt megáldva, s így Denis gyorsan meghódította tanítványait, mert előadásait ezer anekdotával fűszerezte saját és hozzátartozói életéből, megmutatva
így, hogy Jézus és Mária milyen élő, aktívak a mindennapok körülményei közepette. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy tanult, jó teológusokat nevelt belőlük, de abban igen, hogy Isten által lelkesített keresztényeket, és kiváló tanúkat.
Magától értetődik, hogy Medjugorjéból hazatérőben tanítványainak hatásosan és
részletesen elmesélte zarándoklatát, s tüstént a gyakorlatba ültette át a Szűzanya jó dolgait: mind közös megegyezéssel határoztak úgy, hogy egy tized rózsafüzért mondanak
minden óra elején. Nagyon gyorsan a kegyelem és az áldás esője kezdett hullani, ami az
órákat az élő Isten csodái helyszínévé változtatta. Sok volt a megtérés a többi egyetemista körében, s a Medjugorje ügy meghozta a kegyelmeit, Denis olyan protestánsokkal,
zsidókkal és még ateistákkal is találkozott, akik rózsafüzért kértek tőle!
1987 októberében Denis ismét Medjugorjéban volt s mikor hazament egy egyetemista lány mondta neki:
- Távollétében, Nolan úr, rászoktunk, hogy minden óra előtt egy tized rózsafüzért
mondjunk. A helyettesítő tanárok ellenezték (azt gondolták, hogy csak az időt húzzuk).
Tekintve, hogy nem akarták vezetni az imát, mi magunk mondtuk a tizedünket. Néhány
napja, amikor körbe kérdeztük, hogy kinek van ima szándéka, hangosan megszólaltam:
„Imádkozzunk, hogy Isten megvédje Brian bátyámat."
Denis megkérdezte akkor: „Miért imádkoztál bátyádért?" Azt felelte: mert Nolan
maga mondta egy órán, hogy „Ha nincs semmi különös imaszándékotok, akkor imádkozzatok a családtagjaitokért." Ő tehát egész egyszerűen megszokta, hogy bátyjáért
imádkozzon.
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- A következő reggelen - folytatta a lány - a bátyámnak üzleti találkozója volt egy
hölggyel a Ramada Inn hotelben Indianapolisban. Váratlan körülmények miatt felfigyelt
rá, hogy tíz percet késnie kell a találkozóról. Tíz perccel a kitűzött találkozó előtt felhívta, hogy megkérdezze, tudna-e várni tíz perccel többet. „Igen, természetesen" válaszolta. Pontosan tíz perccel a találkozó kitűzött ideje után bátyám parkolta kocsiját a Ramada Inn parkolójában, s látta, hogy egy Jet zuhan a szállodára,100 orrával abba a szobába,
ahol ez a hölgy várta, aki azonnal meghalt. Denis hozzáteszi:
- Milyen szerencséje volt ennek az embernek, hogy a nővére naponta a Szűzanya palástja alá helyezte őt egy tized rózsafüzért imádkozva az órák előtt! Elismerte - szülei később elmondták -, hogy nővére hite mentette meg az életét. (És ez a Szűzanya felhívása
Medjugorjéban, aki megnövelte a hitét, és bátorította, hogy mondja a rózsafüzért.)
Még mindig Denis mesél:
- Egy nap egy másik egyetemista lány (Linda F.) mondta, hogy egy hónappal korábban apja bement a szobájába, hogy bejelentse, elválnak a feleségével. Ő, az utolsó éves
egyetemista és másodéves bátyja elhatározták, hogy minden este a pincében elmondják
a rózsafüzért a szüleikért.
Egy héttel később elmondta, hogy apja ismét bejött, hogy megmondja, nem lesz válás. Egy hét múlva elmondta, hogy családjával szentmisére ment, ami tíz éve nem fordult elő! A következő héten azt mesélte, hogy családi életük boldogabb, mint valaha.
Mindez abból származott, hogy fivére és ő elkezdték a rózsafüzért mondani minden
este, és egész családjukat a Szűzanya palástja alá helyezték!

A Szűzanya havi üzenete
és az erről való elmélkedés
„Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak mindnyájatokat, hogy
lángoljon szívetek egyre hevesebb szeretettel a Megfeszített
iránt, és ne feledjétek: értetek érzett szeretetből életét adta, hogy
megmeneküljetek. Kicsinyeim, elmélkedjetek és imádkozzatok,
hogy szívetek megnyíljon Isten szeretetére! Köszönöm, hogy követtétek hívásom!” 2007. szeptember 25.

A most hallott üzenetben a Szűzanya arra buzdít minket,
hogy még hevesebb szeretettel szeressük a Megfeszítettet.
Ennek a szeretetnek a szívünkből kell feltörnie, mert a szív a
személy középpontja. Mária már egyéb alkalmakkor is
bíztatott minket, hogy térjünk magunkhoz, ébredjünk fel és
kezdjünk el szeretni, mert egyedül a szeretet terem számunkra
gyümölcsöt. Csak a szeretetből fogant tettek és csak a szeretettel mondott imádság
hatolnak el Isten Szívéig. Isten mindent megtett értünk: elküldte Fiát, hogy általa
részünk legyen az örök életben. Isten mindenképpen azt akarja, hogy az ember
üdvözöljön. Ha ez Isten akarata, akkor miért nem nyílunk meg e szándék előtt? Üzenete
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második részében a Szűzanya arra kér minket, hogy elmélkedjünk Isten Igéjén, hogy az
Ige lelkünk mélyére hatoljon, és lelkünk sóvárogjon Isten szeretete iránt.
Ez a sóvárgás az egyetlen és igazi boldogságra irányul, melyet egyedül Isten
ajándékozhat nekünk, és amelynek Ő az egyetlen forrása. A Szűzanya jól ismeri ezt az
érzést, mert Szívében megőrizte Isten szavát, eltűnődött rajta és valóban élte azt. Mária,
amikor az imádságra kér bennünket, gyakran mintha kissé szomorúan szólna hozzánk,
mert nem imádkozunk eleget. Egyesek csupán akkor imádkoznak, amikor szükségét
érzik, vagy amikor keresztjük súlya alatt leroskadva, a szenvedés gyötrelme készteti őket,
hogy az imába kapaszkodjanak. Nem szabad, helytelen, hogy csak szükség esetén
folyamodunk az imádsághoz, hiszen az imára szóló felhívás nem csak a rossz időkre
vonatkozik, de imádkoznunk kell, köszönetet és áldást kell mondanunk mindazért a
jóért is, amellyel Isten megajándékoz bennünket.
Az imádság élet és halál kérdése. Mint a fuldoklónak a levegőre, úgy van szüksége
minden hívőnek az imára, hogy leszállhasson ránk a Kegyelem, és hogy szívünk az
imádsággal Istenhez felemelkedhessen. Miközben köszönetet mondunk Máriának, a
Megtestesült Ige Édesanyjának és lelki-szellemi életünk Tanítómesterének, kérjük, hogy
tanítson meg minket imádkozni, úgy, ahogyan Szent Fiát is tanította, hogy életünk valóban Isten szeretetét tükrözze, és így tanúságot tehessünk környezetünk előtt, hogy Isten
hiteles gyermekei vagyunk.
Danko Perutina atya
Forrás: www.cursillo.hu

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéje Szolnokon
Kis Szent Teréz ereklyéje közel 50 országban járt
már, minden földrészen. Magyarországra a városmisszió alkalmából érkezett augusztus 29.-én. Szolnok városában szeptember 12.-én köszönthettük.
Dénes atya szíves közreműködésével kis csoport
indult Csépáról és Haleszból is, hogy mi is részesülhessünk a Kis Szent Teréz által árasztott kegyelemből. Az ereklye délután két órakor érkezett a Szentháromság térre. Az ünnepélyes fogadás után elhelyezték az ereklyét a templomban. Öröm volt látni a
megtelt templomot, ahol mindenki személyesen Kis Szent Teréz ereklyéi az egyik mellékoltárnál
megérinthette az ereklyetartót. Később képes bemutató következett, mely életútját mutatta be gyermekkorától korai haláláig. Ezután a Dicsőséges Rózsafüzért imádkoztuk
Szent Teréz gondolataival kiegészítve. Ezt követte az esti dicséret, majd az ünnepi
szentmise, ahol hálát adhattunk a Kis Szent Terézzel való találkozásunkért. A helyi hívek tanúságtétele után indultunk haza, de a program folytatódott egészen másnap délig,
amikor az ereklyét továbbszállították Budapestre.
Balla Rozália
Szelevény-Halesz
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Székesfehérváron voltunk
Induláskor, bár már éreztük az ősz hűvös, ködös leheletét, mégis gyönyörű időnk lett,
s időben megérkeztünk a „királyi” városba.
A jó szervezés és az idegenvezető felkészültsége révén sok-sok látnivalóban, történelmi, szakrális élményben volt részünk. Maga Székesfehérvár; történelmi múltjával, épületeivel, sok templomával lenyűgöző volt! A püspöki palota közelében, a város szintjénél
két méterrel mélyebben fekvő Szent István kori templomának, a Mennybefelvett Nagyboldogasszony tiszteletére alapított királyi bazilika, a Magyar Királyság koronázó templomának emlékét őrző romkert látványa csodás volt. A templom alapítója maga az államalapító Szt. István volt, akit itt temettek el, és akinek halála után (1038) 1543-ig, a város török kézre kerüléséig minden magyar királyt e falak között koronáztak meg. Az alapítón és fián, Szt. Imre hercegen kívül még tizennégy magyar király, számos királyi családtag, valamint külön királyi kegyből számos előkelőség nyugodott falai között – s azok
a falmaradványok milyen maradandók, beszédesek még most is! Pedig akkor még csak
kézi erővel, szerény, de stabil technikával építkeztek! Mélyen érintett a mauzóleum, benne a Szent István kőszarkofággal, az Aba-Novák Vilmos monumentális seccóival, falképeivel. Mindezeket tovább mélyítette az Egyháztörténeti Múzeum megtekintése 14 teremben; ahol kiváló tárlatvezetőnk jóvoltából szinte csak „pislogtunk” a sok-sok kép,
szobor, ereklyék múzeumi tárgyak között – ahol Szent Imre születésének 1000. évfordulója alkalmából – róla szóló kiállítás volt.
Délben órajátékot csodálhattunk meg,
melynek figurái történelmi alakokban, jelenetekben, zenei kíséretben jelentek meg.
(Szent István, Szent Imre, Szent László,
Szent Erzsébet, Szent Margit, Mátyás király,
Beatrix). Műemlék épületek, udvar, kapuk
környezetében kőbe faragva. Mindezek előtt
Székesfehérvár központját, a Bazilikát, a Ferences templomot, a Prohászka parkot, emlékművet, Szent István, Szent László szobCsoportkép Szent István szobra előtt
rot, II. világháborús emlékművet, 56-os keresztet, Hiemer házat, Hősök terét, szobrát, a drótkötélen függő „Mutykó bohóc”-ot, a
városi kofa: Kati néni szobrát is megtekintettük.
A finom ebéd elköltése után a nagy tehetségű Bory Jenő szobrász, építész által épített
hat szintes várat néztük meg. Szinte minden lépésnél az ő szobraival, szobormásolataival, az ő és felesége festményeivel találkoztunk. A legfelső kilátótoronyból megcsodálhattuk Székesfehérvárat felülnézetből, a panoráma szép volt, a Bakony – a Vértes távlatáig. A „Bányató”-nál rövid pihenő – amely valamikor kőbánya volt, a Bazilika építőkövei is onnan származnak, később a bánya beomlott és így a város horgásztava lett. Este
a Bazilikában szentmisén voltunk, külön köszöntötték a csépai zarándokokat, káplán
atya bemutatta az altemplomot, ahol sok vezető egyházfő van elhelyezve, sőt III. Béla
és Aragóniai Anna sírja is. (A királyi sírok között az ő sírjuk maradt épen csak.) Majd
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megnéztük a gótikus Szent Anna kápolnát, középkori, egyetlen épségben maradt épületet.
Fáradtan, de nagyon sok szellemi, lelki élménnyel tértünk haza. Kár hogy az idő rövidsége miatt nem tudtuk még bővebben megnézni a püspöki palotát, a ciszter sekrestyét, s főleg Kaszap István sírját. De az idő véges, sok kiránduló társam mondta: „Ez
megérne még egy misét!”
Köszönet a kirándulást szervező Dobákné Deák Évának, a Mosoly Klub vezetőjének, Dénes atyának, Veres Imrének, a nyugodt, biztonságos vezetésért.
Pataki Györgyné

Beszámolók a VadHon cserkésztáborról
Részletek a Vadasi Tábortűz című cserkészújságból
TÁBORNYITÓ
Szombat délután hat órai kezdettel nyitottuk meg,
hivatalosan is a VadHon névre keresztelt centenáriumi emléktábort, melyben mintegy 200 cserkész fog
együtt táborozni tíz napon át. A megnyitó ceremónián díszbe öltözött cserkészek énekelték együtt a
cserkészindulót tisztelegve a száz éves cserkészet
előtt. Gaál Sándor, a Romániai Magyar Cserkész
Szövetség elnöke, a tábor szervezője köszöntötte a
jelenlévőket, Háromszék cserkészeit és a Csongrád
környékéről érkezetteket. Dr. Vekerdy Sándor a csonka - magyarországi cserkészek vezetője köszöntötte a háromszékieket, kifejtette, hogy nagy öröm számukra a trianoni határokon kívül élő magyar cserkészekkel táborozni. A megnyitón Szabó Lajos atya sepsiszentgyörgyi plébános, a 40-es Szent György csapat parancsnoka mondott imát, hangsúlyozta, hogy azért élhette meg centenáriumát a cserkészet, mert mindig a Hitre, a Becsületre, a Szeretetre, a Segítőkészségre, cserkésznyelven mondva a "jellemre" nevelte a
fiatalokat. A hivatalos megnyitó után Szentmisén vettünk részt, melyet Lajos atya és Kerekes Laci atya, a kézdivásárhelyi Gábor Áron cserkészcsapat parancsnoka celebrált.

„...a víz szalad, de a kő marad, a kő marad" (Wass Albert)
Ezeket a szavakat akár szó szerint is értelmezhetjük az időjárásnak köszönhetően, de
akár a centenáriumát ünneplő cserkészetre is rávetíthetjük Wass Albert szavait.
A kő lehetne a becsület, a hit, a szeretet, a segítőkészség, egyszóval a cserkészet, míg
a víz lehet a hitszegés, az értéktelen látásmód jelképe. A kő, a cserkészet marad, mert
maradnia kell,hisz az életnek értelme csak úgy van, ha nem távolodunk el Istentől, a Hazától és Embertársainktól. A cserkészet kövének keménységét mi sem igazolja jobban,
mint az elmúlt száz év, mely során kézről kézre adták, adtuk a szeretet, a cserkészet
lángját.
Simon Levente
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Hittanórák beosztása
CSÉPA

SZELEVÉNY

Óvoda:
•
középső csoportosoknak
csütörtökönként 8:00 órától
•
nagycsoportosoknak kedden és
szerdán 8:00 órától

Óvoda:
•
középső csoport keddenként 10:30
•
nagycsoport kedd 11:00 órától.

Iskola:
•
1. oszt. csütörtök 14:00 órától
•
2. oszt. péntekenként 11:50-től
•
3. osztályosoknak szerda 11:50
•
4. osztályosoknak szerda 12:45
•
5-6. oszt. csütörtök 16:00 órától
•
7-8. osztályosoknak péntek 13:45.

Iskola:
•
1. osztály keddenként 15:00 órától
•
2-6. oszt. péntekenként 15:00 órától
TISZAUG
Az óvodában péntekenként 11:00 órától.
Az iskolában szerdánként 14:00 órától.
TISZASAS

Az óvodában csütörtökön 10:00 órától.
Az iskolában csütörtökön 15:00 órától.
________________________________________________________________

Imádkozzuk közösen a rózsafüzért templomainkban!
Csépán vasárnaponként 9:30-tól a szentmise előtt, hétköznaponként 17:00 órától.
Szelevényben vasárnaponként 8:15-től, keddenként 9:00 órától.
Tiszaugon csütörtökönként 17:00 órától.

* * *
Életige - 2007. október
„Hirdesd az igét! Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan!
Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2)

* * *
Október 23-i ünnepi megemlékezés Csépán
a református templomban
Ökumenikus istentisztelet 17:30 órától.

* * *
Egyházközségünk az interneten: www.csepa.vaciegyhazmegye.hu
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Anyakönyvi hírek
2007. szeptember 1. - október 6.

KERESZTELÉSEK
Szelevényen:
Rozmis Petra
(Rozmis András és Matyi Mónika gyermeke)
Vasas Dominik
(Vasas Tibor és Kovács Szilvia gyermeke)

HÁZASSÁGKÖTÉS
Csépán:

Hegedűs Csaba és Takács Judit
ELHUNYTJAINK
Csépán:
özv. Buczkó Mihályné Dombi Erzsébet (élt 85 évet)
Olasz Mátyás Miklós (élt 71 évet)
Rozmis Erzsébet (élt 83 évet)
Szelevényben:
Kovács István (élt 52 évet)
Papp Mihály (élt 47 évet)
Kecskés József (élt 81 évet)
Kecskés Józsefné Bori Anna (élt 74 évet)

* * *
Imádság segítségért
Te adj erőt, hogy bízni tudjak, ha megbántatnak ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek, hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem, hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza, tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem, hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó, adj, azoknak szeretetet, akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom, öregségemet értő szánalom.
Áld, őrizd őket édes Jézusom, hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz, a végső órámon irgalmazz!
Ámen!
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GYERMEKSAROK
TISZA MENTI 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

VICC

Két évvel ezelőtt is jól éreztük magunkat

Egy orvos elmegy az elmegyógyintézetbe azzal a szándékkal, hogy kiengedi azokat a bolondokat, akik helyesen válaszolnak egy kérdésre: -Mije van a kacsának? Bolondok: -Szeeeemmmmeeeee. -Na de mije van a kacsának? -Szeeeemmmmmeeeeee. -Jó, jó, de még mije
lehet? -Szeeeemmmmmmeeeeee. -Mi van a párnában? -Toll. -Na, akkor mije van még a kacsának? -Sszzzeeeemmme!!!

REJTVÉNY
Ebben a hónapban arra vagyunk kíváncsiak,
hogy ismered-e a rózsafüzért. Írd le egy papírra a szentolvasó titkait, mind a húszat! Segíthet egy Hozsanna énekeskönyv.
A megfejtéseket leadhatjátok Dénes atyánál, vagy Vincze János hittanárnál. Beküldési
határidő: október 30. A helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk ki! Előző számunk
helyes megfejtése: Szent István királyunk fiának, Szent Imre hercegnek a nevelője Szent
Gellért püspök volt, akit szeptember 24-én ünnepelünk. Beküldő nem volt.
__________________________________________________________________

Ü Z E N E T Felelős kiadó: Lédeczi Dénes plébániai kormányzó. Jelen szám szerkesztésében és
összeállításában közreműködtek: Egediné Lovas Annamária és Vincze János.
Kérjük, ha valakinek van a közösség épülésére szolgáló írása, cikke, akkor juttassa el a plébániára
további számok összeállításához!
Cím: Római Katolikus Plébánia, Csépa, Rákóczi út 9. Tel/Fax.: 56/323-155
Web: csepa.vaciegyhazmegye.hu

