ÜZENET

A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA
VI. évfolyam, 3. szám; 2008. április-május

JÖJJ, SZENTLÉLEK!
Uram, hálát adok, hogy elküldted Szentlelkedet, és
általa megeleveníted Egyházadat. Hálát adok, hogy
Szentlelked által, szüntelenül magadhoz vonzod szívemet, és így a hitben tied lehetek, hálát adok a Lélekért, aki elfordít minden rossztól és odavezet a jóhoz, a Te igazságodhoz. Hálát adok, hogy a Lélek
égő tűz lett bennem, amely állandóan lelkesít és szeretetre sürget. Hálát adok, hogy a Lélek lett az erő
életemben, általa legyőzhetek minden akadályt. Ő a
szél, aki elfúj belőlem minden szennyet, Ő a halkan
imádkozó Lélek, aki éjjel-nappal könyörög értem,
szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Ő az, aki szelíden vezet, irányt ad tévutakra hajló lábaimnak. Ő az, aki alvó szívemet minden nap fölébreszti az Úr jelenlétére és közelségére, a világ minden hidegségén győzelmet arat, és megmutatja, hogy
itt van az örök szeretet, az ajtóban áll és zörget, csak az igent várja tőlem, hogy belépjen életem otthonába. Jöjj Szentlélekisten, segíts, hogy igent mondjak és Jézusé
legyen az életem. Ámen.
Urunk Jézus, hálát adunk Neked, hogy Szentlelkedet elküldötted. Hálát adunk
Urunk, hogy tüzet bocsátottal a földre és azt akarod, hogy föllobbanjon. Kérünk
Urunk, lobbantsd föl a mi szívünkben is a Lélek tüzet. Kérünk Urunk, hogy ne
engedj el a templomból addig, amíg el nem vetjük magunktól a fölösleges haszontalan dolgokat. Urunk, égess ki belőlünk mindent, ami önzés, ami hitványság, ami
üresség, ami céltalanság. Gyújtsd föl bennünk a Lélek tüzet, hogy igent mondhassunk Neked egész szívünkből és egész akaratunkból. Dicsőítünk Téged Urunk,
hogy annyira jó vagy, hogy nem hagyod benne életünket az ürességben, nem
hagysz benne a zsákutcában, a céltalanságban, az értelmetlenségben. Dicsőítünk
Téged, hogy Szentlelked által elvezetsz bennünket a mindig teljesebb igazságra, a
mindig nagyobb életre, a mindig teljesebb örömre. Add Urunk, hogy igent mondjunk Neked ma este. Ámen.
Halász Piusz O.Cist.
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Pünkösdi himnusz (Beata nobis gaudia)
Boldog örömre visszatért
az évköre nagy ünnepért!
Midőn a Lélek vígasza
suhant le tanítványira.
A Tűz lobogó lángokon
titkos jelt: nyelvet rájuk ont.
Hogy szívük áradó legyen,
szeretve égjen tüzesen!
Mindenki nyelvén szólának;
riadva hallja pogányhad!
Hiszi: hívőket bor hevít, -de lelkük Lélektől telik!

Küld ezzel Isten titkos jelt,
hogy Húsvét szentidő letelt.
Nagy Ötvenes -- lejárt körén
Sínáról fénylik új Törvény*...
Most, -- kegyárasztó Istenünk -arcúl borulva esdeklünk:
Égből még egyre ránk bocsásd
Szentlelked, kincs-kiáradást...
Egykor, megszentelt szíveket
Jóság malaszttal töltetett...
Bocsáss meg minden bűnt nekünk,
békélt szív ülje ünnepünk!
(Szent Hiláriusnak tulajdonított himnusz)

(* Az ötven jubiláris szent szám; adósság engedés, rabszabadítás az 50. évben; a Vörös tengeren átkelés 50. napján, a Sínai hegynél köt Isten szövetséget, ád Tízparancsolatot.)

Ipolynyéken jártunk
Május 1-én reggel 6.00 órakor keltem útra
Tígyi Istvánnal és feleségével, Tígyi Istvánné
Dombi Juliannával. A 230 km-es távot 3,5
óra alatt kényelmesen tettük meg. Dombi
Ferenc atyát kerestük fel, aki január 4-én töltötte be a 93. életévét. Magyarlakta községben él már 45 éve, jó néhány éve már nyugalmazott plébánosként. Szívesen emlékezett
vissza a beszélgetésünkben a gyermek-, és fiatalkori éveire, a kispapi évekre és a plébánosi helyeire. 10 évvel ezelőtt új 2 szintes plébániát épített, ami a következő 200 évre
megoldotta a plébánosok lakását. Sok szép évet adott neki a jó Isten, és ha megéri
és mi is, akkor 2009. februárjában ünnepli a rubinmiséjét, pappá szentelésének 70.
évfordulóját. Arra a kérdésemre, hogy eljön-e Csépára rubinmisét elmondani, azt
mondta, hogy inkább mi menjünk.
Imádkozzunk azért, hogy Isten még adjon Ferenc atyának sok erőt a mindennapi feladataihoz és hűségesek jutalmát kapja meg az Úrtól.
Lédeczi Dénes
plébános
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„A felhők fölött örök kék az ég”
Politikáról, emberi kapcsolatokról, kereszténységről, a katolikus egyház jövőjéről osztotta meg velünk gondolatait Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye megyéspüspöke, a Felvidéki magyarok kitelepítésének 60. évére emlékező rendezvényt követően. Beszélgetésünkre a Szent Imre Általános Iskola kápolnájában kerülhetett sor, amit ezúton is köszönünk.
"Nem eléggé értjük, hogy a mi vallásosságunk nem zárható be a templom falai
közé. Ez az értelme a keresztényi életnek, hogy a mindennapi életünkben, a magatartásunkban kell a hitünknek tükröződnie" - kezdte a mai politikánkról szóló
gondolatait a Püspök Úr. A kampány sajnálatos módon a mindig csak gazdasági
mutatókról, pénzről, jövedelemről szól, éppen az ember igazi mivolta kerül háttérbe. Mint mondta, az egyház az egész embert szeretné szolgálni az Úristen szándékai szerint, nem csupán az anyagi előmenetelét, boldogulását. A keresztények az
Úristentől azt kapták feladatul, hogy segítsék a családokat, a fiatalokat, részt vállaljanak az elesettek gondozásában.
A Püspök Úr szerint nem fogalmazzuk meg az ország valós problémáit, melyek
közül ő az aggasztó demográfiai mutatókat emelte ki: 300 ezer fővel fogy nemzetünk évente. Ezt az önpusztító folyamatot nevezte II. János Pál pápa a halál kultúrájának. Erről nem merünk beszélni, és nem tudjuk, mi ennek az oka. A liberalizmus, a szabad élet eszménye hatja át mindennapjainkat, mely szerint mindent szabad nekünk.
A megoldás minderre az összekapaszkodás, az egymás önzetlen segítése lehet.
Nézzünk körül, sokan vagyunk, csak meg kell találnunk az utat egymáshoz. Ma
még nagy tehertételt jelentenek az egyházi kassza számára pl. az intézmények
fenntartása, de sokkal fontosabbnak tartja, hogy önzetlen emberek olyan szabadidős programokat szervezzenek az ő segítségükkel, melyekkel családi közösségek
jöhetnek létre. Nem minden pénzkérdés! Az egyházi közösségeknek szorosabb
kapcsolatot kell kiépíteniük civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel. Látható, hogy ahol együtt tudnak működni, a lelkipásztor a polgármesterrel, az iskolaigazgatóval, csodát tudnak tenni.
Arra a kérdésre, hogy milyen lesz a jövő katolikus egyháza, a Püspök Úr így válaszolt: A jövő egyháza lehet, hogy létszámban kisebb, de sokkal inkább egy öntevékeny, saját értékeit felfedező közösség lesz.
"A felhők fölött örök kék az ég" - idézte beszélgetésünk végén Babitsot.
A felhők néha eltakarják a napot, a kék eget, de azután mindig kisüt a nap. Nekünk keresztényeknek a Nagypéntek utáni húsvéti fényben kell gondolkoznunk,
mert különben nem értettük meg Krisztus üzenetét!
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FONTOS ESEMÉNYEK CSÉPÁN

LELKI NAP
A május 23-i szentmisével kezdve lelki napot tartunk egyházközségünkben
másnap estig, melyet Szegedi László atya fog tartani. A program a következő lesz:
Május 23. (péntek)
18.00 lorettói litánia
18.30 lelkigyakorlatos szentmise (alatta gyónási lehetőség)
A szentmise után a bérmálkozóknak találkozó a lelkigyakorlatos atyával.
Május 24. (szombat)
Egész napos szentségimádás reggel 9.00-18.00
9.00 a bérmálkozóknak a plébánián találkozó a lelkigyakorlatos atyával (1. elmélkedés)
11.00 2. elmélkedés a bérmálkozóknak
14.00 gyerekek találkozása a lelkigyakorlatos atyával
15.30 egyházközségi képviselőtestületi tagok találkozása a lelkigyakorlatos atyával
17.00 gyónási lehetőség
18.00 szentségeltétel, majd lorettói litánia
18.30 lelkigyakorlatos szentmise

BÉRMÁLÁS
2008. június 7-én (szombaton) 11 órától püspöki szentmise lesz csépai templomunkban,
melynek keretében Dr. Beer Miklós váci megyés
püspök a bérmálás szentségében részesíti: Banka
Andrásné, Hegedűsné Takács Judit, Hegedűs
Csaba, Rostás Melinda, Szabó Judit, Szabó Zoltán és Festő-Hegedűs Nándor Mihály testvéreinket.
A szentmise után szeretetvendégséget tartunk a
plébánián, ahol bárki találkozhat a püspök atyával.
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JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBÚCSÚ
A szelevényi templom búcsúünnepe 2008. június 1-én lesz;
vasárnap délután 4.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.
Zarándokok is jönnek hozzánk: Hefler Gábor atya vezetésével a gyáli r.k. egyházközség hívei.
Hefler Gábor atya évtizedek óta fest, s ezt az Isten-adta tehetségét szeretné velünk, szelevényiekkel is megosztani,
ezért 1 hónapra elhozza a legjelesebb műveit a szelevényi
Művelődési Házba, kiállításra. A kiállítás megnyitására június 1-én, délután 3-kor
kerül sor. Fegyó Béla festőművész a következőket írta róla: "Egyformán képes az
emberi lelkeket pásztorálni és az emberi szellemet vizuálisan gyönyörködtetni".
Szeretettel várunk minden kedves szelevényi és Szelevényről elszármazott testvérünket a kiállítás megnyitására és a templombúcsú ünnepére.
Lédeczi Dénes plébános

Akciós Bibliavásár!
A Biblia évében a Szent István Társulat kiadásában kedvezményesen lehet Bibliát
vásárolni:
Nagyalakú, családi Biblia (17x24 cm): 4.600.- Ft helyett 2.300.- Ft
Közepes nagyságú Biblia (12x18 cm): 2.600.- Ft helyett 1.300.- Ft
puhafedeles: 2.100.- Ft helyett 1.050.- Ft
Kisalakú diák Biblia (11,5x16,5 cm):
keménytáblás: 1.700.- Ft helyett 850.- Ft
puhafedeles: 1.500.- Ft helyett 750.- Ft
Nagyalakú Újszövetség (10x15 cm):
keménytáblás 1.300.- Ft helyett 650.- Ft
puhafedeles 1.100.- Ft helyett 550.- Ft
Kisalakú Újszövetség (7,5x11,5 cm):
keménytáblás: 1000.- Ft helyett 500.- Ft
Rendelés leadható a plébánián, vagy a szentmisék után Lédeczi Dénes atyánál.
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Anyakönyvi hírek
2008. március 23. - május 10.

KERESZTELTEK
Csépán
Marsinszky Zoltán és Cseh Tímea gyermeke Beáta Vanda
Anka Imre és Vörös Julianna gyermeke Nándor
Rostás Gyula és Varga Ilona gyermekei Szabolcs Jakab és Valentina
Julianna
Sánta Tamás és Anka Brigitta gyermeke Blanka
Horváth Zoltán és Réti Zsóka gyermeke Dorka
Szelevényben
Pap Zsolt és Papné Kovács Éva gyermeke Dorina Éva
ELHUNYTJAINK
Csépán
Hajagos Istvánné Papp Mária (élt 87 évet)
Tassy Jolán (élt 66 évet)
Szelevényben
Balla Sándorné Szanda Mária (élt 94 évet)
Stuhl György (élt 75 évet)
Szilágyi Lászlóné Szabó Mária Magdolna (élt 63 évet)
Kecskés Mihályné Lakatos Margit (élt 80 évet)
Göblyös Gáborné Szepesi Mária (élt 71 évet)
Pásztor István (élt 83 évet)
Herczeg Mátyásné Berta Julianna (élt 86 évet)
Herczeg Ferencné Tóth Rozália (élt 82 évet)
Váradi Józsefné Csányi Ilona (élt 83 évet)

Kérjük, ha valakinek van a közösség épülésére
szolgáló írása, cikke, akkor juttassa el a plébániára
további számok összeállításához!
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KÉPES ESEMÉNYBESZÁMOLÓ
2008. március 22-én, húsvét vigíliáján három felnőtt részesült a keresztség szentségében a csépai templomban: Banka Andrásné, Hegedűsné Takács Judit és Rostás
Melinda. Ebben a szentmisében járultak
először szentáldozáshoz is. A képen keresztszüleikkel láthatók.

Április 13-án Tiszasason köszöntöttük
a 90 éves Maráki Józsefné Edit nénit
születésnapja alkalmából.
Ezen a napon velünk volt Pávai Nándor váci egyházmegyés kispap is, aki
mind a négy községben tanúságot tett
hivatásáról.

Május első vasárnapján a hittanos gyermekek versekkel és énekekkel köszöntötték édesanyjukat és nagymamáikat.

Horváth István:
Anyanyelvemben őrizlek téged
Anyám a hangod nem hallom többet.
Anyanyelvemben őrizlek téged.
Szavaid szívem mélyén dübörögnek.
Úgy zengik vissza a mindenséget,
ahogy azt tőled szóval tanultam.
Kis nép nyelvén, de Anyám, tiéden.
Anyám vagy, s én is fiad, ki voltam.
Ez nem szégyenem se büszkeségem.

Anyám vagy! Most már csak a szavakban!
S, hogy többé hangod, jaj, nem hallhatom,
drágább a szavad, mélyebben dobban.
Nincs a földön oly kincs, se hatalom,
mely meg folyhatna fiad ajkán.
Dédunokád is őrzi „Vénanyót”.
Nem kell előtted pirulnunk, Anyám,.
Megőrizzük, mit ajkad ránk hagyott.
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PROGRAMOK GYEREKEKNEK
Kirándulás Szarvasra
Május 12-én (pünkösdhétfőn) délután 12:45-kor indulunk a csépai plébániától autókkal a szarvasi arborétumba, utána pedig hajókázni is fogunk a
Holt-Körösön.
Részvételi díj: gyerekeknek 1440 Ft, felnőtteknek 1840 Ft.
Bibliai vetélkedő Csongrádon
2008. május 31-én (szombaton) 9.30-tól.
Különböző településekről érkezett csapatok mérik össze ügyességüket és tudásukat ezen a versenyen.
Felkészítő foglalkozások a csépai plébánián május 18-án (vasárnap) 11 órától, és
május 23-án (pénteken) 17 órától.
Tanévzáró szentmise Csépán
Június 15-én (vasárnap) délelőtt 10 órától tanévzáró szentmisét tartunk
hittanos gyermekek részvételével.
Nyári Tábor Tiszajenőn
2008. augusztus 5-10. Jelentkezni lehet a hittanórákon, vagy a plébánián.
Részvételi díj: 8000 Ft/fő, ha egy családból több gyermek jön, kedvezményt kapnak.

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: www.csepa.vaciegyhazmegye.hu

