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A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA
VI. évfolyam, 1. szám; 2008. január-február

SIKERES KONFERENCIA?
Sátán konferenciát tartott. Összehívta a démonokat
a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt
mondta:
"Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy
eljárjanak a templomba. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat és hogy tudják az igazságot. De ha egyszer megszerezték a személyes kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek a templomba, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az Oltáriszentséget,
de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus
Krisztussal!" "Ezt akarom tenni" - mondta a Sátán "eltéríteni őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot
a Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át!" "Hogyan tegyük ezt?" - kiabálták a démonjai. "Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat" –
válaszolta.
Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön,
kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön. Győzzétek meg a feleségeket, a férjeket, hogy
a munka az első, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, hogy
anyagilag fenn tudják tartani a család egyre kiüresedett életmódját. Tartsátok vissza
őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka
nyomása alól!
Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek meghallani azt a 'halk,
szelíd hangot.' Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót,
amikor vezetnek, hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, CD lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden
üzletben és étteremben világias zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfo-
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lódik az agyukba és megtöri a kapcsolatot Krisztussal. Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24
órán keresztül. Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal. Árasszátok el az
e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni,
sorsolásos játékokkal és mindenféle ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú
reménnyel. Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe,
hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenek legyenek a feleségükkel. Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják
éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a férjüknek
azt a szeretetet, amire szükségük van, hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó
hamar szétszakítja a családokat!
Adjatok nekik télapót, hogy eltérítsd őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését. Adjatok nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak
beszélni az Ő feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.
Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat,
hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe, és Isten teremtményeit csodálják. Küldd el őket inkább vidámparkokba, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba. Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! Zsúfoljátok be életüket olyan sok ügygyel és intéznivalóval, hogy ne legyen idejük egymásra és önmagukra. Így hamarosan saját gyenge erejükre fognak csak támaszkodni, feláldozva egészségüket, életüket. Kellően kiüresednek és életunt, boldogtalan tucatemberek lesznek. Elveszítik
mindazt, amiért érdemes lenne élni: a hitet, reményt és a szeretetet, mindazt, amiért eljött hozzánk Jézus Krisztus.
'Működni fog! Működni fog!' Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak
teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak
Istenre és a családjaikra szerte a világon, hogy a Feltámadás ünnepe a nyúl és tojás
ünnepe legyen, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek
másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket.
Kérdés az, hogy sikerül-e az ördögök cselvetése? Rajtunk múlik, mi döntjük el!
Ismeretlen szerzőtől

ÖT FEGYVER A GYŐZELEMHEZ
Az Isten és az emberi nem közötti harmóniát támadják a rossz erői. Mária gyakran beszél a sátánról Medjugorjéban. A Bibliában ezt a nevet úgy találjuk meg,
mint ellenség, vádló, ami a héberben a ,,sátán” szó értelme. A vádló szeretne bennünket elcsábítani, célja a pusztítás és a halál. Mária így figyelmeztet:
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,,Drága gyermekeim, a sátán igen hatalmas! Minden erejével keresztül akarja
húzni terveimet, amelyeket veletek kezdtem (...). A sátán nagy erővel működik a
világban. Legyetek éberek!” (1985. jan. 14.)
A világ a gonoszság erőinek befolyása alatt áll. A Szent Szűz gyakran beszél a
sötétség birodalmáról: ,,Gyermekeim, a sötétség birodalma az egész földön uralkodik.” (1987. júl. 30.)
,,Kicsinyeim, ne féljetek! Ha imádkoztok, a sátán egyáltalán nem tud nektek ártani, mert ti Isten gyermekei vagytok, Ő vigyáz rátok. Imádkozzatok! A rózsafüzér legyen mindig a kezetekben jelként a sátán számára, hogy hozzám
tartoztok.” (1988. febr. 25.)
A sátán tettei ellen Mária öt különböző fegyvert ad kezünkbe.
Mária azt mondja nekünk: ,,Ha életre váltjátok az üzeneteket, csírájában él bennetek a szentség.” A Szűzanya üzenete nem csupán fegyver a sátán ellen, de egyben a megszentelődés ereje is. Semmi sem veszedelmesebb a sátán számára, mint
a szeretet és az életszentség. Ha növekszünk a szentségben - annak köszönhetően,
hogy Mária üzenetei szerint élünk - megsemmisül a sátán terve a világ ellen. A
Szent Szűz azt mondja, hogy Medjugorjéban a sátán már veszített:
,,Drága gyermekeim, a sátán terve összeomlott. Imádkozzatok, hogy megvalósulhasson az, amit Isten ebben az egyházközségben tervezett.” (1985. szept. 5.)
A sátánnak a medjugorjei egyházközségre vonatkozó tervéről van itt szó, amely
már megbukott.
Öt fegyver a szentséghez vezető úton a sátán ellen:
- imádság
- böjt
- Biblia
- szentgyónás
- Eucharisztia (Szentmise és Oltáriszentség)
Idézve: Emmanuel nővér - A Mennyország hangja
A 2008. január 25-i medjugorjei üzenet:
„Drága gyermekek! A nagyböjti idővel a kegyelem idejéhez közeledtek. A szívetek olyan, mint a felszántott föld és kész arra, hogy befogadja a magot, amely jó
termést fog hozni. Gyermekeim, szabadok vagytok a jót vagy a rosszat választani.
Ezért hívlak benneteket: imádkozzatok és böjtöljetek. Ültessetek örömöt, és a szívetekben a saját javatokra az öröm gyümölcsei fognak teremni, mások pedig ezt
látják majd és a ti életetek által befogadják. Mondjatok ellen a bűnnek és válasszátok az örök életet. Veletek vagyok és közbenjárok értetek a Fiamnál. Köszönöm,
hogy válaszoltatok hívásomra!”
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2007. szeptember 20-án a három legnagyobb történelmi egyház püspökei megtartották évente szokásos megbeszélésüket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsába tartozó érsekek és püspökök, a Magyarországi Református Egyház négy püspöke, valamint a Magyarországi Evangélikus egyház három
püspöke többek között elhatározta, hogy a katolikus, a református és az evangélikus egyházak 2008-at a Biblia évének nyilvánítják, és ezzel kapcsolatos gazdag
program szervezésére biztatják a helyi egyházközségeket, gyülekezeteket. A Biblia
Évének jelmondata: „Reményt és jövőt adok nektek” (Jer 29,11).
A Szentírás a gondviselő Isten felbecsülhetetlen értékű ajándéka számunkra.
Ezért a Biblia Éve a hálaadás ideje Istennek ezért a csodálatos ajándékáért. A Biblia Éve ugyanakkor Isten népének családi ünnepe is, egyben tanúságtétel, mert
megvalljuk egymás és a világ előtt, hogy milyen sokat jelent számunkra a Szentírás.
Végül pedig: a Biblia Éve a keresztény egység szolgálata, hiszen a Biblia a többi
keresztény egyház számára is nagy kincs, így méltó, hogy ünnepünk, hálaadásunk
és tanúságtételünk velük közös legyen.
„Akkora erő és hatékonyság van az Isten Igéjében, hogy támasz és életerő az
Egyháznak, a hit ereje az Egyház gyermekeinek, táplálék a léleknek, tiszta és el
nem apadó forrása a lelki életnek” (DV21). „Krisztus hívei előtt szélesre kell tárni
a kaput, hogy hozzájussanak a Szentíráshoz” (DV 22). – „Az Egyház sürgetően és
nyomatékosan buzdít minden keresztényt (...), hogy a Szentírás gyakori olvasása
révén jusson el Jézus Krisztusnak fönséges ismeretére (Fil 3,8). »A Szentírás nem
ismerése ugyanis Krisztus nem ismerése« (Szt. Jeromos)”(DV 25). – A Katolikus
Egyház Katekizmusa, 131, 133.
Forrás: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat honlapja - www.biblia-tarsulat.hu
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AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT KÉPEKBEN

Szelevényben

Tiszakürtön

Tiszasason

Tiszaugon
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JUBILÁNS HÁZASOK MEGÁLDÁSA
Megható, örömteli esemény volt
karácsony másnapján az 50. és a 25.
házassági évfordulójukat ünneplő
házaspárok esküjének megerősítése.
Az idősebbek még az a generáció, akik számára a korabeli társadalmi rendszer – s ezáltal a család is
– biztosította a keresztény vallás
gyakorlását. A II. világháború után
bekövetkezett a drasztikus rendszerváltás, melyet lassan követett a
világnézet átalakulása, megváltozása
is. Az emberek érzelmi, lelki életüket próbálták a megszokott módon élni. Mindazok, akik tehették – s az új rendszer nem tudta kényszerrel eltéríteni, – hűek maradtak az egyházhoz, vallásukhoz.
Az idősebbekkel – mint szülők fáradoztunk azon, hogy gyermekükből közös
erőfeszítéssel embert neveljünk. Ők még ezt őszintén akarták, s probléma esetén
nem hivatkoztak a személyiségi jogra. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy mindezt sikerült megvalósítani, akik közül néhányan a jeles évforduló fiatalabb szereplői (25.
év) voltak. Reméljük, hogy az ő, ill. hasonló életfelfogású emberek révén sikerül
egy jobb, szebb jövőt felépíteni nemzetünk, hazánk boldogulása érdekében.
Csetényi Mihályné, hajdani osztályfőnök

* * *
KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOK
TEMPLOMAINKBAN
Csépán minden pénteken, februárban
16.30-tól, márciusban 17 órától.
Tiszasason minden vasárnap 14.30-tól.
Tiszaugon péntekenként 17 órától.
Szelevényben nagyböjti imaóra
keddenként 9 órától.

2008. január-február

ÜZENET

Anyakönyvi hírek
2007. december 22. - 2008. február 9.

KERESZTELTEK
Csépán
Czinka Elemér és Hangácsi Emese gyermeke Emese
SZÉP KORT MEGÉRT SZÜLETÉSNAPOSAINK
„Éveinknek száma legföljebb hetven,
s ha erősek vagyunk, eljutunk nyolcvanig.” (Zsoltár 90,10)
97. évét töltötte be idén (január 23.) id. Berényi Pál
95. évét töltötte be id. Szelei Józsefné Gonda Erzsébet (február 9.)
90. évét töltötte be Berkes Józsefné Babócsi Rozália (február 22.)
Isten éltesse őket sokáig erőben, egészségben családjuk és szeretteik körében!
ELHUNYTJAINK
Tiszasason
Horváth Lászlóné Madla Julianna (élt 82 évet)
Cseh Jánosné Gömöri Irén (élt 72 évet)
Csépán
Szvoboda Péterné Kocsi Julianna (élt 96 évet)
Szabadi Istvánné Kasza Erzsébet (élt 74 évet)
Vaszil Mihályné Kovács Anna (élt 72 évet)
id. Czinka Károly (élt 75 évet)
Szelevényben
Kun András (élt 74 évet)
Balla Károly (élt 85 évet)
Krausz József (élt 69 évet)
Kakuk Mihály Pál (élt 85 évet)
Rozmis Mártonné Zarnócz Ilona (élt 52 évet)
Kovács Györgyné Vincze Mária (élt 84 évet)
Kovács György (élt 88 évet)
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GYERMEKSAROK
SZÁNKÓZÁS

FARSANG A PLÉBÁNIÁN

* * *

Előző számunk rejtvényére nem érkezett megfejtés.

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

