ÜZENET

A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA
V. évfolyam, 10. szám; 2007. december

"Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz
az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek,
az Úr Krisztus, Dávid városában..." (Lk 2,10-11)
Jézus születésének idejében Izráel a
római birodalom része volt. A római
megszállást Izráel belső harcai készítették elő és tették szükségessé.
Kr.e. 65-ben jelent meg a római hatalom Szíria-Palesztínában. Jézus
születésének idejében Nagy Heródes (Kr.e.37-4.) volt csaknem egész
Palesztína uralkodója. Heródes keleti hellénista uralkodó volt, országát
is a hellénista kultúrához akarta kapcsolni. Ugyanakkor másfelől azon fáradozott, hogy a zsidókat ne botránkoztassa
meg. Megjátszotta a hű és szigorú zsidót. Uralkodását ez a kettősség határozta
meg: Külső fény és belső rendezetlenség. Hallatlan dicsvágy hatotta át. Mindent
megtett, ami dicsőségét, nagyságát növelte, és mindenkit kiirtott, aki uralmát a legkisebb mértékben is veszélyeztethette. Az ország építése és a nép számtalan tagjának, sőt családjának lemészárlása erre a közös gyökérre vezethető vissza. Az ókor
egyik legkegyetlenebb uralkodójaként tartja nyilván őt a történelem. Már 25 éves
korában elfogatott egy galileai ellenállót embereivel együtt, és minden további nélkül kivégeztette őket (Hizkia, Ezekiás). Jeruzsálem elfoglalásával szörnyű öldöklést
vitt véghez. Kr. e. 7-ben összeütközött hatezer farizeussal, mert ezek megtagadták
a császárra teendő esküt. Ekkor újabb kivégzési akcióba kezdett. A farizeusi kör
tagjai közül többen megjövendölték az új korszak elérkezését, a messiási király közeli születését, aki megdönti Heródes véres hatalmát, és akivel beköszönt a végső
időszak, az aranykor. Kr.e. 7. vagy 5-4-ben jött el a földre, Augustus császár idejében, Heródes uralkodása alatt Izráel szabadítója, a népek Megváltója, a Názáreti
Jézus. Nem politikai szabadítóként jött közénk, hanem úgy, mint aki az Isten irgalmát és szeretetét közvetíti. Ma is így akar ura lenni életünknek, s a heródesi mintá-
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tól távol van. Isten szelíd és békés országát hozta el közénk. Aki őt választja, annak boldog és áldott lesz az élete. Az angyal üzenete minden kor emberéhez szól.
Ma, amikor annyi rettegés és félelem él bennünk, akkor is Ő lehet az egyetlen
megoldás életünk valamennyi problémájára és gondjára. A világtörténelem 2000
évében sok Heródes uralkodott, de hatalma eltűnt. Áldozatok ezrei maradtak utánuk, de az az igazság, amelyet Isten ügye miatt szenvedtek e történelem folyamán,
eltörölhetetlen. A keresztények számára Jézus az a világosság, akiben Isten ígéretei
beteljesedtek. Keressük azt, hogy egyre inkább a jézusi és nem a heródesi lelkület
éljen bennünk, így építjük az Ő Országát. Legyen ez a karácsony mindannyiunk
számára a jel, hogy Isten örök szeretetét semmilyen erő nem tudja legyőzni.
Lédeczi Dénes
plébános

ADVENT
Advent a várakozás, a készülődés ideje, de ezt egy közösségnek az összetartozás
érzésével, egymás megbecsülésével kell átélni.
Advent elején, Erdélyből egy kis falu tanítónénijétől kaptam levelet, s az adventi
készülődésről is írt: „Szenteste a templomban fogunk szerepelni. Tegnap este egy
hatalmas adventikoszorú-készítő kalákát szerveztünk a szülőknek, gyerekeknek az
iskolában. Zsúfolásig telt a terem, meghitt hangulat, gyertyafény mellett éneklés,
teázgatás, szorgoskodó szülők és gyerekek, egyszóval öröm volt ott lenni, együtt
készülni lélekben a Karácsonyra. Nálunk megérkezett a tél, nagy a hó, hideg van,
de az Advent csendje, fénye meleget lop a lelkünkbe.”
E sorok olvasása közben az ember érzi azt a meleget, amit ők a szívükből kisugároznak, s most a szebb jövő, az európai kultúra hamis jelszavával, a schengeni
határzárással ilyen közösségeket szakítottak el örökre a parlamenti képviselőink
együttes jóváhagyásával. Mert közösség a nemzet is, s oly sok balsors után mindnyájunknak szüksége lenne a Megváltóra, s a várakozás ideje alatt mindenkinek
meg kellene tisztítani lelkét, s hinni Istenben. Mert ugye Isten csak azoknak tud
segíteni, akik Felé fordulnak. Az egyén egyedül nem lehet boldog, egy család, egy
község, egy ország, nemzet közössége, annak kultúrája, közös nyelve, hite kell ahhoz , hogy e világban boldogulni lehessen. Advent az az időszak, amikor ha sikerül
megteremteni lelki békénket, s ha letudjuk győzni múló kicsinyes ábrándjainkat,
kaphatjuk meg azt a segítséget, hogy meghitt békében tudjunk élni.
Pajer László
Tiszaug
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KÖZÖS ÉLMÉNYEINK
Az adventi szent időben, amikor vágyakozással várjuk Üdvözítőnk születésnapját,
templomunkba látogatott a Piarista Diákszövetség Sík Sándor kamarakórusa.
A vasárnapi szentmisén és azt követően
nagyon szép hangversenyt adtak. Adventikarácsonyi énekekkel örvendeztettek meg
bennünket. Felemelően szép élmény volt. A
záróéneket mi is velük énekeltük. A szentmise után a kórus tagjait többen meghívtuk ebédre. Mi is három személyt láttunk vendégül. Reggel már korán kezdtem készíteni az ebédet, hogy én is részt vehessek a szentmisén és ne kelljen sokat várni
az ebédre. A kis autónkkal gyorsan hazaértünk és rövid idő múlva már tálalható
volt az ebéd. Az egymással ismerkedve, beszélgetve töltött pár óra kellemesen, de
nagyon gyorsan eltelt. Jó volt együtt lenni, egymást megismerve gondolatokat cserélni. Azoktól, akik reggel még ismeretlen emberek voltak, mint kedves ismerősök
váltunk el délután. Jó lett volna még több időt együtt tölteni, de már délután 4 órakor a szelevényi templomban adtak újra hangversenyt.
Köszönet a szép élményekért, a kórus tagjainak fáradozásaikért, hogy széppé
tették a karácsonyra való felkészülést. Adjon a jó Isten nekik és mindenkinek kegyelemben gazdag szép Karácsonyt és békés, egészségben töltött Új Esztendőt!
Egedi Ferencné
Csépa

ZENÉS PÁSZTORJÁTÉK ELŐADÁSOK
A BETLEHEMI FOGADÓS címmel csépai, szelevényi és tiszasasi
hittanosok előadásában.
● Csépán, a templomban december 24-én
(hétfőn) 15:00 órától.
● Szelevényben, a templomban december
25-én (kedden) a 8:30-kor kezdődő
szentmise után.
● Tiszasason az Idősek Otthonában
december 29-én (szombaton) 15:00 órai
kezdettel.
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Beszámolók a VadHon cserkésztáborról
Részletek a Vadasi Tábortűz című cserkészújságból

A Keszi törzs kalandozása Székelyföldön
Kedd reggel a hajnali ébredés után hirtelen nagy esőfelhő „sederedett” táborunk „feli”, „s” ezt az egész altábor „buffogással” fogadta. Lassan elindultunk egy
óra késéssel „haránt” le a hegyen, ahol már türelmetlenül várt a tapasztaltabb cserkészküldöttség, akik autóval tették meg az utat.
Igen jó idegenvezetőket kaptunk Ibolya bá' „s” Réka bá' személyében, akiknek
ezúton „ës” minden köszönet „s” elismerés!
Tusnádon költöttük el reggelinket, ahol
egy kis vendéglő teraszán még hintázni
„ës” tudtunk. (Ugye, Anti bá'?) Utunk ezután a csíki tájak felé vezetett - Hargita
megyébe, hol állítólag „először szúrnak,
aztán kérdeznek"(forrás: Álmos vezér) „s” felbaktattunk a csíksomlyói Kegytemplomhoz, „s” felkapaszkodtunk a nyeregre „ës”. Útközben eszmét cseréltünk
néhány kéregető, erősen mosdatlan ifjúval, akik dicsérték szendvicseinket „s”
szépségünket, cserébe ők is megáldották összes legényünk „s” leányunk végtagját.
A nem egészen barátságos idő ellenére igazán nagy élmény volt átélnünk a hely varázsát, a táj szépségét. A Szűzanya oltalmába ajánlottuk táborunkat, Álmos vezért
„s” egész népét (Téged pedig még külön „ës”, Csaba bá'!).
Somlyó hegye után a következő állomás Madéfalva volt, ahol egy rövid megemlékezés alkalmával elhelyeztük koszorúnkat az emlékműnél, Folytatva utunkat
Gyergyón keresztül a Gyilkostó felé vettük az irányt. Már igen csak későre járt, de
mindenképpen szerettük volna látni ezt a varázslatos helyet, melyben nem is csalatkoztunk. Sajnos a Békás-szorosba már nem jutottunk le, de legalább lesz még
egy okkal több, ami miatt vissza fogunk jönni. Töhötöm vezér pedig megfőzte a
már szokásosnak mondható pacal pörköltjét (ld. „Bandi a hegyen” c. főzőcske
műsor).
A kései ebéd után minden őrs kapott egy kevés szabadidőt, „s” hét óra után felsederedtünk autóbuszunkra, hogy hazatérjünk törzsi szálláshelyünkre. Néhányan
azonban úgy gondolták, hogy megmutatnák gyomruk tartalmát, valójában mit
„ës” ettek korábban, „s” mindezt egy zacskó szorongatása közepette végezték menet közben. Hál' Istennek ez titok maradt mindenki számára.
Éjfél előtt még megálltunk Sepsiszentgyörgyön „bőrápolást” végezni, majd 2
óra körül már a táborban voltunk „esment”, ahol zászlólevonás után csendes csillagtisztelésre vonultunk vissza, hajnali 4-ig. Amikor „ës”...
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Egy igen tartalmas „s” szép napot töltöttünk együtt, amely nemcsak egymás,
hanem Székelyföld megismerését „ës” elősegítette. Köszönet az idegenvezetőknek, na „s” Albert bá'-nak, aki vezette buszunkat.
Klári bá' és Töhötöm vezér

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI
KONFERENCIA NYILATKOZATA
A BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATRÓL
A kormány által jóváhagyott és az Országgyűléshez benyújtott, "a bejegyzett
élettársi kapcsolatról" szóló törvényjavaslat a Katolikus Egyház tanítása szerint veszélyes támadást jelent a társadalom alapvető intézménye, a család ellen. Nem csak
az Egyház, nem csak a természeti törvény, de a magyar Alkotmány is azt vallja,
hogy a család egy férfi és egy nő kizárólagos, a társadalom számára is hasznos életközössége, melynek célja a házastársak java és az élet továbbadása.
Minden olyan kísérlet - mint a fent jelzett törvényjavaslat is -, amely a házasságon kívüli párkapcsolatokat, beleértve az egyneműek együttélését, a házasság intézményéhez kívánja közelíteni jogi eszközökkel, gyengíti a társadalom életerejét,
veszélyezteti a fiatalok döntési szabadságát, valamint a felnövekvő gyermekek
egészséges fejlődését.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia több alkalommal is hangsúlyozta,
hogy a család az az alapvető emberi közösség, amely a személyes boldogság és a
gyermekek nevelése szempontjából mással nem helyettesíthető, része a népek és
az egész emberiség közjavának. A politikusoknak szem előtt kell tartaniuk a társadalom védelmét, és olyan jogszabályok létrehozásán kell fáradozniuk, melyek erősítik a család intézményét és bátorítják a fiatalokat a felelősségteljes családalapításra és gyermekvállalásra.
Budapest, 2007. november 22.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Egyházközségünk az interneten!
www.csepa.vaciegyhazmegye.hu
Hírek, aktuális és régi fotók, történelmi írások
a négy település életéből.
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Az ünnepi szentmisék rendje
December 24. - január 6.
December 24. (hétfő) Karácsony vigília
Szelevényben 21:00 órától,
Csépán 24:00 órától.
Zenés pásztorjáték Csépán 15:00 órai kezdettel a hittanos gyerekek előadásában, majd ezt
követően a Templomi Kórus énekel.
December 25. (kedd) Karácsony
Mind a négy településen a szokott vasárnapi rend szerint.
Tiszaugon a szentmise után pásztorjátékot adnak elő a helyi iskolás gyerekek tanítójuk, Kocsis
Józsefné vezetésével.
Szelevényben a szentmise után zenés pásztorjáték előadás a hittanosok részvételével.
December 26. (szerda) Szent István diakónus, első vértanú ünnepe
Csépán 10:00 órától.
A 25. és 50. évfordulós jubiláns házasok megáldása a szentmise végén.
December 30. (vasárnap) Szent Család vasárnapja
Mind a négy településen a szokott vasárnapi rend szerint.
Szelevényben a 50. és 60. évfordulós jubiláns házasok megáldása a szentmise végén.
December 31. (hétfő) Hálaadás
Szelevényben 16:00 órától,
Csépán 18:00 órától.
Január 1. (kedd) Szűz Mária, Isten anyja főünnep
Szelevényben 8:30-tól,
Csépán 10:00 órától.
Január 6. (vasárnap) Urunk megjelenése, Vízkereszt
Mind a négy településen a szokott vasárnapi rend szerint.

M nden kedves olvasónknak
i

áldott Karácsonyt és békés,
boldog új évet kívánunk!
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Anyakönyvi hírek
2007. november 18. - december 21.

KERESZTELTEK
Tiszaugon
Lingurár Attila és Ökrös Melinda gyermeke Attila Martin
ELHUNYTJAINK
Tiszasason
Tamáska Istvánné özv. Szanda Margit (élt 77 évet)
Csépán
Szatmári Jánosné Horpácsi Vilma (élt 66 évet)
Görög Istvánné özv. Szombathelyi Ilona (élt 90 évet)
Szelevényben
Budavári János (élt 77 évet)
Bornemissza László (élt 50 évet)
Kecskés Dezsőné özv. Kun Valéria (élt 81 évet)

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK JUBILÁNS HÁZASAI
CSÉPÁN

SZELEVÉNYBEN

50 évvel ezelőtt házasságot kötöttek:
Négyesi László és Major Erzsébet
Egedi Pál és Szelei Rozália
Balla Pál Mihály és Zarnócz Katalin
Balla József és Kasza Gizella Erzsébet
Gácsi Béla és Horpácsi Ilona

60 évvel ezelőtt házasságot kötöttek:
Herczeg György és Kiss Gizella
Varga Mihály és Varga Anna

25 évvel ezelőtt házasságot kötöttek:
Zarnócz Mihály és Csepregi Katalin
Varga József és Hajdú Mária
ifj. Sajó Lajos és Juhász Julianna

50 évvel ezelőtt házasságot kötöttek:
Kurtán Gábor és Bozsik Rózsa
Cs. Szabó Imre és Nagy Mária
Berta László és Szabó Irén
Stuhl Gyula és Nagy Erzsébet
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GYERMEKSAROK
● MIKULÁS JÁRT A PLÉBÁNIÁN

● REJTVÉNY
Melyik az igaz?
1. „Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul nektek, és majd az egész népnek. Ma
megszületett a Megváltótok.” Kiknek adta hírül az angyal e szavakkal a Megváltó
születését? a) A napkeleti bölcseknek; b) A pásztoroknak; c) A többi angyalnak.
2. Mit vittek a bölcsek a kis Jézusnak?
a) Aranyat, tömjént és mirhát. b) Kenyeret, tejet és ruhát. c) Egy focilabdát.
3. Melyik városból indult József és Mária Betlehembe?
a) Londonból. b) Názáretből. c) Jeruzsálemből.
A megfejtéseket leadhatjátok Dénes atyánál, vagy Vincze János hittanárnál. Beküldési határidő: 2007. január 6. Előző számunk helyes megfejtése: a 800 éve született királylány Árpád-házi Szent Erzsébet, az 1000 éve született királyfi Szent
Imre. Nyertes: Zsidó Balázs, Jászjákóhalma.

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

