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A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA
V. évfolyam, 9. szám; 2007. november

Véget ért az Árpád-házi Szent Erzsébet emlékév
A Magyar Katolikus Egyház 2006. nov. 19-től (Erzsébet
nap) Szt. Erzsébet emlékévet hirdetett meg. Ugyanis idén
van az Európa szerte közismert és tisztelt Szt. Erzsébet
születésének 800. évfordulója. Az Árpád-házi királylány,
Erzsébet; II. András magyar király és merániai Gertrúd (a
Katona József „Bánk bán” c. drámájából ismert Gertrudis) harmadik gyermeke 1207-ben született Sárospatak várában. Testvérei voltak a későbbi IV. Béla király és Kálmán
herceg.
Erzsébet is osztozott az akkori európai királylányok sorsában: négy esztendős korában eljegyezték I. Hermann türingiai tartománygróf fiával, Lajossal. Az eljegyzés után
Wartburgba került, ahol neveléséről anyósa gondoskodott. Erzsébet tizennégy éves korában, 1221-ben lett Lajos felesége, aki IV. Lajos néven 1218-tól uralkodott. Házasságukból három gyermek született. A legfiatalabb Gertrúd 1227-ben, amikor Lajos gróf
II. Frigyes császár felkérésére elindult a Szentföldre, kereszteshadjáratra, útközben
azonban pestisben meghalt.
Az özvegyen maradt Erzsébet már férje életében is karitatív életet folytatott, adakozott a szegényeknek, elesetteknek, mely miatt összeütközésben került sógoraival. 1228.
tavaszán gyermekeivel elhagyta az udvart. Még ez évben Szent Ferenc tiszteletére kórházat építtetett, ő is oda költözött.
Gyermekeiről a grófi család gondoskodott. Életének utolsó éve szegénységben, önmegtartóztatásban telt, a kórház betegeit ápolta, gondozta. Mindezek egészségét hamar
felőrölték és fiatalon, 1231-ben meghalt Marburgban, ahol a kórház kápolnájában temették el. Már halálakor szentként tisztelték, ezért rövid időn belül az egyház is szentté
avatta, 1235. Pünkösd napján.
Szt. Erzsébet alakja leginkább a „rózsacsoda” legenda révén vált ismertté. Erzsébetnek egész életében szokása volt a jótékony adakozás. Ezért az étkezésnél mindig különböző ételeket rejtett el, melyeket később kivitt a várból és szétosztotta a szegények között. Egyik alamizsnaosztó útján azonban a sógora elébe toppant, amint tele kötényével
kifelé igyekezett. Sógora számon kérte mit visz a kötényében, mire Erzsébet hirtelen azt
válaszolta: rózsákat. Sógora cinikus mosollyal fejezte ki kétkedését, s kérdezte: télvíz
idején hol terem rózsa? Erzsébet szorult helyzetében az Úrhoz fohászkodott, hogy sza-
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badítsa ki nehéz helyzetéből. Az Úr válasza: „Legyen a te kívánságod szerint!” Ezek
után mindketten csodálkozva pillantották meg az Erzsébet kötényében rejlő mennyei illatot árasztó, gyönyörű rózsákat. A legendában szereplő kenyér és rózsa Szt. Erzsébet
életének meghatározó jelképei, melyek utalnak két legfontosabb lelki tulajdonságára: a
jóságra és a szépségre.
Árpád-házi Szt. Erzsébet – akit türingiai Erzsébetként is ismernek és tisztelnek Európa szerte – a szeretetre, segítőkészségre, irgalomra és könyörületességre mutat példát
kora számára, amelyből éppen ezek a lelki, emberi erények hiányoztak. A háborúktól,
pestisjárványoktól, éhínségtől pusztított, a gazdagok által kifosztott nép határtalan nyomora óriási feszültségekkel telítették Európát. A mai kor is nagyon hasonlít az akkori
korhoz. A fent említett erényekben ma sem bővelkedünk – inkább a gondok, problémák száma növekedett meg. Egyre több embert sújt a testi-lelki nyomorúság, a kilátástalanság. Hová tűntek a Szt. Erzsébet gyakorolta értékek: jóság, szeretet, türelem, könyörületesség, segítőkészség?! Könyörögjön értünk, segítse nemzetünket a nehéz időkben!
Az emlékév végeztével is legyen előttünk példa áldozatos élete, hogy szívünkben, lelkünkben rózsaként nyíljon ki a szeretet, a jóság, az irgalom és a hit keresztényi erénye.
Csetényi Mihályné

Felajánló ima Szent Erzsébetnek
Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy elküldted nekünk Fiadat, Jézus Krisztust, Urunkat
és Megváltónkat. Köszönjük, hogy Fiad által meghívtál minket Országodba. Köszönjük,
hogy Szentlelked erejéből építői lehetünk ennek az Országnak, ahol csodálatos példaképeket állítasz elénk. Add nekünk Szentlelked fényét és erejét, hogy szent Erzsébet példájából megtanuljuk a hiteles keresztény életet, a szeretet elsőségét, a szolgálat nagyságát, és így bátran kiállhassunk embertársaink elé, hogy Rólad tanúságot tegyünk!
Szent Erzsébet érdemeiért kérünk téged a magyar anyákért! Értsék meg csodálatos
hivatásuk magasztosságát, válaszoljanak hívásodra, és élő hitükből örömmel fogadják a
gyermekáldást! Hallgass meg, Urunk! - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Szent Erzsébet érdemeiért kérünk a magyar családokért! Tanúi vagyunk annak, hogy
a gonosz működése következtében hogyan züllenek szét nap, mint nap boldognak induló családok. Erősítsd a hitvesek szívében az egymás iránti szeretetet, mert az Ő kölcsönös szeretetük a család szíve. Ennek a szeretetnek erejéből tudjanak minden nehéz pillanat után újra kezdeni, hallgass meg, Urunk! - Kérünk Téged…
Szent Erzsébet érdemeiért kérünk Téged gyermekeinkért és ifjúságunkért… Egyedül
az önfeláldozó szeretet képes értelmes célt adni a fiatalok életének. Ez tud igazán reményt és jövőt biztosítani a magyar ifjúságnak. Add, hogy Erzsébet elkötelezett élete
minél többeket magával ragadjon, és fölébressze szívükben az Isten és felebaráti iránti
szeretetet, hallgass meg, Urunk! - Kérünk Téged…
Szent Erzsébet érdemeiért könyörgünk Urunk, papi és szerzetesi hivatásokért! Adj
egyházunknak, egyházmegyénknek szent életű papokat, akik Erzsébet példájára nem
uralkodni, hanem szolgálni akarnak, és így mutatják be hitelesen Krisztust, aki megmos-
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ta tanítványai lábát, s aki nem azért jött, hogy Őt szolgálják, hanem Ő szolgáljon másokat, hallgass meg, Urunk! - Kérünk Téged…
Szent Erzsébet érdemeiért kérünk Urunk az egészségügyben dolgozókért! Az Ő lelkületével Jézust tudják szolgálni a rájuk bízottakban, és a szeretet gyógyító erejével közeledjenek betegeikhez! Hallgass meg Urunk! - Kérünk Téged
A betegekért és a szenvedőkért könyörgünk Hozzád, Urunk, hogy Erzsébet példájára
nehéz sorsukban tudják átölelni a keresztre feszített Jézust, Szabadítójukat és Megváltójukat! Hallgass meg Urunk! - Kérünk Téged…
Szent Erzsébet érdemeiért kérünk egyházmegyénk Főpásztoráért, papjaiért és a világi
hívekért, egyházközségeink megújulásáért! Add Urunk, hogy minél többen megértsük
szent Erzsébet tanítását, a szolgáló és ajándékozó szeretet elsőségét. Te plántáltad Erzsébet szívébe ezt a szeretetet, amely 800 év távlatából is fénylő csillagként ragyog. Ez a
szeretet ma is képes megújítani személyes életünket családjainkat és közösségeinket.
Szent Erzsébet! Hisszük, hogy Te is itt ünnepelsz most velünk. Felajánljuk neked az
egyházközségekben végzett szolgálatainkat, különösképpen karitász csoportjainkat,
hogy a Te Lelked megsokszorozódjék közöttünk. Kérünk, Te vidd imáinkat, minden
kérésünket a Boldogságos Szűzanyával együtt Isten elé, és mutasd be a teljes Szentháromságnak: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, aki él és uralkodik mindörökkön
örökké. Ámen.

* * *
A sport, a hit és a politika
2007. november 8-án Kecskeméten a Magyarok Házában hallgattuk nagyon sokan Balczó András
tanúságtételnek is megfelelő előadását. Nagyon szépen felépített előadás volt, ahogy elmondta hite
változását gyerekkorától a máig, a hit szerepét az ember problémáinak megoldásában, az iskolában, a
sportban, a felnőtté válásban, az életben, s az élettel egybefonódó politikában.
Az Isten csak annak tud segíteni, aki hisz benne, mert azzal, aki nem hisz Benne, nincs kapcsolata,
annak nem tud segíteni. A másik nagyon fontos, a feltétel nélküli odaadás, mert furcsa dolog, ha mi
segítséget várunk az Istentől, de az odaadásunknak feltételt szabunk. Meg kell tennünk azt, amit Jézus
mondott : „Aki megtalálta életét, elveszíti azt, és aki elvesztette az életét énértem, megtalálja azt.” (Mt
10,39)
S ahogy mondta, a sportban is azért tudott olyan sokáig az élen maradni, mert az Istenre bízta
magát, Ő adta az erőt, Ő vezette a kezét. Az aktív sport befejezése után a Kádár-rendszer egy
kiemeltebb állásért is a hitének legalább a részbeni megtagadását kérte. Nem tette, inkább maradt
lovásznak. A filmje megjelenése után érezte, hogy mennie kell beszélni az emberekkel, s mindenhová
szívesen megy, ahova hívják. A sport, s az azt követő élete kapcsán kénytelen volt megismerkedni a
politikával is. Azt vallja, az ország nem várhat segítséget az Istentől addig, amíg az emberek
legnagyobb része nem hisz az Istenben, nem az Ő törvényei szerint él. A magyarság idáig a sok
viszontagság ellenére azért maradt fent, mert meg volt a hite. De most nincs kin segítsen az Isten,
legalább is nagyon kevesen vannak.
Nem elég csak aggódni az ország sorsáért, tenni is kell érte, s elsősorban és először az Istennel való
kapcsolatunkat kell rendezni.
Pajer László, Tiszaug
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Beszámolók a VadHon cserkésztáborról
Részletek a Vadasi Tábortűz című cserkészújságból
Beszámoló: július 30.
Reggel mindenki vidáman és üdén ébredt, mivel aznap volt a portya Középajtára.
A reggeli után elindultunk, hogy megnézzük Benkő József sírját. Ő egy református
lelkipásztor, történész, nyelvész, botanikus
volt, aki Középajtán halt meg 1814. december 28.-án. Miután megnéztük a nevezetességeket, hazafele indultunk. Útközben bemehettünk a falu üzletébe, ahol az egész
készletet felvásároltuk. A túra nagyon fárasztó volt, de egy cserkész mindent kibír.
Amikor hazaértünk mindenki nagyon lassan ment a mosdó fele, mivelhogy nagyon fáradtak voltunk, és a lábunk is fájt. Megvacsoráztunk és azután mentünk a tábortűzre. Ez a nap nagy élményt jelentett számunkra.
Ábrahám Melinda, Csabai Kinga - Kürt-Gyarmat - Tábori napló
Beszámoló: augusztus 1.
Habár a fogadalom tétel illetve újítás eredetileg augusztus első napjának első óráira
volt betervezve, a zord idő még ebbe is beleszólva elhalasztásra késztette a mozzanatot melyet nem csak itt a Vadas Cserkészparkban hanem a világ minden pontján a
cserkésztestvérek együtt ültek meg és emlékeztek meg a száz évről mely eseménydús
volt minden szempontból. A fogadalom tételünk és újításunk 11 órakor kezdődött,
habár ebbe is beleszólt az idő, de ennek ellenére mégis odaadóan cserkész módjára
helyt tudtunk állni. A magyarországi testvéreink, vendégeink és mi magunk a negyedik
cserkésztörvényt követve "A cserkész minden cserkészt testvérének tekint." figyelmesen
hallgattuk mind a Tiszteletes Asszony mind Lajos atya, mind az elnök beszédét illetve
gondoltunk cserkésztestvéreinkre, akik ugyanebben az időpontban a London melletti
Hyland parkban újították fogadalmukat. A ceremónia hiba nélkül folyt.
Sikó Lóránt - Bök Megyer törzs
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Utak a cigányok evangelizálásában:
emberi haladás szolgálata – Ige szolgálata
Ezzel a címmel rendeztek – immáron hatodszorra - cigánypasztorációs konferenciát Egerben november 13-15., melyen a
közel száz résztvevő között én is részt vehettem.
Az első előadáson Mario Riboldi olasz atya beszélt Ceferino
Himenez Malla tíz évvel ezelőtti boldoggá avatásáról és ennek jelentőségéről. Az első cigány származású boldoggá avatott vértanú
élete példakép lehet minden cigány számára. Ezt követően Szabóné Kármán Judit romológus számolt be arról, hogy a cigányság
helyzete Magyarországon az utóbbi tíz évben aggasztóan romlik.
A roma háztartások 56%-a mélyszegénységben él. Depressziós
tünetek 75%-uknál felismerhető. Növekszik a szegregáció a lakóhelyben és az iskolákban is.
Másnap Hofher József Csobánkán dolgozó jezsuita atya
kezdte az előadássorozatot. Mondanivalójának lényege volt, hogy
nem csak az emberek lelkével kell foglalkoznunk, hanem az egész
személlyel, testestül-lelkestül. Véleménye szerint akkor a leghatékonyabb a cigánypasztoráció, ha segíteni tudjuk őket abban, hogy
a bennük rejlő tehetséget észrevegyék és kibontsák, hagyományaikat újra felfedezzék, amely által visszaszerezhetik igazi értékeiket
és önazonosságuk erősödhet. Munkatársaival a nyolc általános iskola elvégzésében segíti az arra rászoruló felnőtteket.
Adányi László az országos Karitász titkára a karitász munka
szükségességéről és fontosságáról beszélt. Elmondta, hogy az
egyház tevékenysége három részből áll: igehirdetés, liturgia és
szeretetszolgálat; egyiket sem szabad elhagyni. Őt követően újra
Mario atya következett, aki beszámolt arról, hogyan ismertette
meg a Bibliát a cigányokkal.
Szentmise és ebéd után a Vámosmikoláról, Tápiószecsőről,
Arlóról és Tarnabodról érkezettek számoltak be az ott folyó munkákról. A csoportbeszélgetések előtt Csernus László a Vándorevangélium elindítója, majd Vágvölgyi Éva a Szent Jeromos Bibliatársulat főtitkára a közelgő Biblia évére való készületről beszélt.
Az utolsó nap délelőttjén Dr. Udvardy György püspök a karitász és az emberi segítségnyújtás az evangelizáció folyamatában címmel tartott előadást. Majd csoportbeszélgetéssel és szentmisével zártuk a konferenciát.
Összességében elmondható, hogy az évről-évre megrendezésre kerülő cigánypasztorációs konferencia úttörő munkát végez ezen a területen, melyre egyre inkább szükség
van egyházunkban és társadalmunkban.
Vincze János
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Egyházközségünk novemberi és decemberi
eseményei Csépán
November 25. Krisztus, a mindenség Királya (főünnep).
Ünnepi szentmise: 10.00 órakor
December 2. Ádvent 1. vasárnapja
Ezt követően minden hétköznap reggel 6.00 órakor mondok szentmisét.
Szeretettel várom a testvéreket!
December 9. Ádvent 2. vasárnapja
A Piarista Diákszövetség Sík Sándor Kamarakórusa énekel a 10.00 órakor kezdődő
szentmisén, majd adventi-karácsonyi hangversenyt adnak a szentmisét követően.
Vezényel és konferál: Borián Tibor piarista atya.
Az ádventi-karácsonyi hangverseny énekei:
1. Ádventi ó-antifónák
2. Palestrina: Alma Redemptoris mater
3. Kodály Zoltán: Ádventi ének
4. Handel: Örvendj világ!
5. Halmos: Hodie Christus natus est
6. P. Serafin: Angelus pastoribus
7. Haydn: Legszentebb éj
8. Volly: Nagykarácsony éccakáján
- Közös karácsonyi népénekek Ugyanezen a napon délután 16 órától Szelevényben is előadják műsorukat a szentmisén
és azt követően.
December 21-22. (péntek-szombat) ádventi lelkigyakorlat. Vezeti: Janes Zoltán
csongrádi plébános. Gyónási lehetőség: 17.00 órától, szentmise 17.30-tól lesz.
Mind a két napon a szentmisét szentségimádás követi.
Szeretettel várom a kedves testvéreket!
Lédeczi Dénes

* * *
Ima Jézushoz
Nehéz a keresztem, megváltó Jézusom, de amit rám mértél, szívesen hordozom.
Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz, Eléd térdelek, bármilyen csapást adsz.
Te Krisztus vagy, mégis leroskadtál, én kisebb vagyok a porszem poránál.
Viszem a keresztem, csak erőt adj hozzá, ha neked úgy tetszik, váljak áldozattá.
Minden bűnömet bocsásd meg a földön, hogy a másvilágon ne gyalázzon, öljön.
Légy irgalmas hozzám Mennynek, földnek Ura, imádkozz értem Jézusom szent Anyja.
Ámen!
Egyházközségünk az interneten: www.csepa.vaciegyhazmegye.hu
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Anyakönyvi hírek
2007. október 7. - november 17.

KERESZTELTEK
Csépán:

Rostás Gizella Gizella nevű lánya
Czinka László és Lakatos Erzsébet
gyermeke Zoltán

Diószegi Sándor és Buczkó Ildikó
gyermeke Réka

ELHUNYTJAINK
Tiszaugon:
id. Lovas Pál (élt 76 évet)
Tiszasason:
Hajdú Józsefné Oberna Erzsébet (élt 90 évet)
Tamáska Istvánné Szanda Margit (élt 77 évet)
Csépán:
Cseh László István (élt 51 évet)
Cseh Károlyné özv. Dávid Julianna (élt 65 évet)
Kocsis Antal (élt 46 évet)
Nagy László (élt 83 évet)
Szelevényben:
Hegedűs Antal (élt 79 évet)
Kollár András (élt 57 évet)
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GYERMEKSAROK
RÉGIÓS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ABONYBAN
December 15-én, szombaton.
Indulás 10 órakor autókkal a csépai plébániáról,
hazaérkezés kb. este 18 órára.
Jelentkezni lehet Dénes atyánál.
Az októberi csépai találkozó is jól sikerült

VICC
–
–
–
–

Ugye letérdelsz minden este az ágyad előtt, és úgy imádkozol?
Soha!
Miért?
Mert emeletes ágyon alszom.

REJTVÉNY
Novemberben ünnepelünk két magyar szentet, egy királylányt és egy királyfit. A királylány 800 éve született, a királyfi 1000 éve.
Hogy hívják őket?
A megfejtéseket leadhatjátok Dénes atyánál, vagy Vincze János hittanárnál. Beküldési
határidő: december 2. A helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk ki! Előző számunk
nyertese: Pintér Edina, Csépa

___________________________________________________________________

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

IN MEMORIAM HEGEDŰS ERNŐ
Térkép e táj?
"Ki géppel száll föl, annak térkép e
táj." - írta Radnóti Miklós.
Békeidőben mást is látni... Emlékeim
a 70-es évekhez visznek vissza. A 44-es
úton a tiszaugi buszmegállóban várakoztam. Egy zsiguli száguldott el előttem,
fék csikorgás, hátratolatás és volt falumbeli Hegedűs Ernő repülős hadnagy köszönt nekem. "Szervusz, hová utazol? Kecskemétre - Gyere, elviszünk. Kislányával és barátjával horgászatból tartottak haza.
Telt-múlt az idő, szorgalmával, tehetségével, a talentumokat nem elfecsérelve
komoly beosztásba jutott. Szomorú
gondolatokkal a szívemben kerékpároztam a falumban. Az is lehet, hogy egykét ember mellett úgy elmentem, hogy észre sem vettem - utólag kérek elnézést. Ő rám köszönt – éppen vadásztársait várta –, megálltam, beszélgetni kezdtünk, nem vájkált az érzéseimben, de őszintén ODAFIGYELVE
érdeklődött. Megettem kenyerem javát, azóta is utaztam nem keveset, de
így önzetlenül, hátsó szándék nélkül, nagyon kevesektől tapasztalom ezt
meg..
Miért írom ezeket a sorokat? Tragikus hirtelen távozása miatt, mert Ő
volt, aki látta településünk lehetőségeit föntről, de lenn is kereste. Úgy volt
ember, ahogy nagyon kevesen.
Mi kell egy település felemelkedéséhez? Egy vezető, aki szereti, aki akar
és aki tud is tenni. Egy közösség, aki segíti ebben. Őbenne az első három
megvolt, és bennünk?
Így élsz emlékemben, köszönöm, hogy köztünk voltál!
Halászné Urbán Katalin
Tiszaug

Megemlékezés 1956 eseményeiről
Az 1956. október 23-i megemlékezést Csépán a Művelődési Házban
kezdtük el fél ötkor rendkívüli önkormányzati testületi ülés keretei között.
Majd a református templomban ökumenikus istentiszteleten emlékeztünk
meg '56 hőseiről. Az igehirdetést Muzsik Tamás tiszakürti református lelkész úr tartotta. A zenei szolgálatot Krizsanyik Róbert vezetésével a csépai
római katolikus egyházközség júniusában megalakult fiatal felnőttekből
álló énekkara adta.

