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Új év, egy reményteli kezdet
A szerkesztőség nevében szeretettel köszöntöm kedves
olvasóinkat az új esztendőben! Az új évből el telt már két hónap, új év, új kezdet....! Ugyanis az új esztendő lehetőséget ad minden
ember számára, hogy törekedjen az Istennel való belsőséges
kapcsolat kialakítására, s a Bölcsesség Lelke által könnyebben
felismerje Őt a világában és a közvetlen környezetünkben élő
embertársainkban.

„ A reménységben örvendezzetek, a
nyomorúságban legyetek béketűrők, az
imádkozásban állhatatosak. ” (Róm 12,12)
Remény. A görögök és a pogányok nem ismerték ezt a
szót, vagy ha ismerték is, nem tudták tartalommal megtölteni,
hiszen a pogány istenekben igazán nem lehetett megbízni.
Akármennyi bort öntöttek is a tengerbe, ettől még Poseidon
nyugodtan elsüllyeszthette a hajójukat. Állandó bizonytalanságban
és nyugtalanságban éltek az emberek. Nem volt a jövőjük felől
reménységük. A reménység azt jelenti, hogy Istentől valami jót
várni. Ezt csak az Istenben bízó emberek ismerik igazán. Dávid
azt írja a. Zsoltárban: „Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr,
azokban, akik az ő szeretetében bíznak.”....” Rejtekhelyem és
pajzsom Isten, igédben reménykedem.” Azok, akik bíznak
Istenben, akik hisznek Jézus Krisztusban, azok számára Isten
igéje a reménység forrása, amit Isten az Ő igéjében mond, ígér, s
aztán beteljesít.
hívők életében minden Krisztusra épül.
Mégpedig nem a halott, hanem a feltámadott Krisztusra. Jézus Krisztus ma is él. Ezért ígéri nekünk azt, „ s
én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,20) Jézus nem könnyelműen ígérte ezt, hanem Ő
be is teljesíti, és meg is tartja. ( Ef 2 12)
„... Krisztus nélkül éltek,.... remény híján és Isten nélkül éltek a világban.” (Ef 2,12)
A legfontosabb kérdés az a világon, hogy ezt az új évet hogyan akarjuk elkezdeni. Reménység híján, Jézus
nélkül, vagy a hitünk horgonyát Krisztusba vetve, bele kapaszkodva, tőle várva mindent, és reménységgel,
hittel a szívünkben várni, hogy mindaz, ami ránk jön, az nem véletlen, és Isten előtt megy végbe. Titok, az
Krisztus bennünk lakik, s az Ő eljövendő dicsőségének a reménysége is. Az Ő eljövendő dicsőségének a
reménysége bennünk van. Elvehetetlen és kikezdhetetlen. Névre szóló és romolhatatlan. Vagyis a hívő ember
reménységének a célpontja, az életének a középpontja és tartalma az, hogy Jézus Krisztus újra eljön. Nem
visszajön, mert nem ment el. Most is itt van Lelke által. Újra eljön. Testileg meglátja Őt minden szem. A
Szentírás azt mondja, hogy a Krisztusba vetett reménység nem szégyeníti meg a hívő embert. A reménység
nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által. Ha valakinek a
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szívében Jézus Krisztus lakik, akkor az reményteljes jövőt tudhat maga előtt, bármi jön is ebben az
esztendőben, akármit is enged meg Isten. Legyen béke vagy legyen háború, bármi következik be, ezt a
reménységet és békességet nem lehet tőle elvenni.
Háborúság idején béketűrők legyetek. Lesznek háborúságok ebben az esztendőben? Lehet, hogy
háború is lesz. Van-e béketűrés a szívünkben? Minden ember életében lehet háborúság belül a szívben, s lehet
a környezetében körül a családban vagy a munkahelyén.
Mást lát helyesnek egy hívő keresztyén, s mást lát helyesnek az istentagadó világ. A tv-ben egy műsort
elneveztek Való Világnak, ami csak rombolja az értékeket és az erkölcsöket, miközben az a valóságos világ,
amit Isten kínál, az a legtöbb embernek nem kell. Kell a nyalóka, és az igazi, tápláló étel nem kell, amit Isten
elénk adna. Ebben az évben melyik irányba megyünk majd? Kell az a valóság, amit Isten ad nekünk, vagy
csupán a Való Világra ragad a tekintetünk, a lelkünk meg a szemünk. A háborúság idején béketűrő legyen
legalább a hívő ember. Az a világ olyan rettenetesen békétlen. Dúlnak a mini-háborúk házastársak között.
Megássák a lövészárkokat. Egyszer valaki elmondta, hogy a konyhánál végződik a demarkációs vonal.
Elváltak, de egy lakásban maradtak. Festett vonal volt a konyhakövön, hogy eddig az enyém, eddig a tied. Mi
ez, ha nem helyi háború? S lőttek egymásra tányérokkal és poharakkal. Dúl a háború. Milyen nagy dolog az,
hogy a háborúság idején a munkahelyen, a családban, ebben a világban, néhány közösségben, az egyházban
békesség és béketűrés van Krisztus gyermekeinek a szívében. Azt mondja Jézus, hogy az utolsó időkben a
hívők béketűrés által tartják meg a lelküket. Rettenetes dolgokat fogunk még látni. Nemcsak katasztrófákat és
világégéseket, nemcsak a természeti nyomorúságok szaporodását, hanem ahogy ember és ember majd
egymásra támad, ember és ember egymásnak farkasa lesz még inkább. Azt mondja, hogy a nyomorúság idején
béketűrés által tartják meg, nyerik meg lelküket. Még akkor is, amikor gyűlölni fogják a hívő keresztyéneket
Jézusért. Sokszor belegondolok abba, hogy ebből a nagy tömegből hányan maradunak majd meg? Hány
ember szívében lesz ott a békesség és a béketűrés az üldöztetések idején is? Hányan fordulnak meg, és
mondanak majd nemet, s tagadják meg azt is, hogy valaha jártak keresztyén templomba. Érdemes ezen
elgondolkodni. A háborúságra most, a békesség idején lehet és kell felkészülni. Mint ahogy a kísértésre akkor,
amikor még nincsen kísértés, és nincsen próba. Tessék megfigyelni, hogy akinek van reménysége Krisztusban,
annak van békessége, és az béketűrő tud lenni a háborúság idején, mert az tud mire nézni. Az tud kire nézni.
Az túllát a nyomorúságon és a háborúságon, s látja az örökkévaló, feltámadott Krisztust. Beleveti a
reménysége horgonyát, ezért tud békességes tűréssel tűrni a nyomorúság és békétlenség idején is. Az meg is
marad, amíg Jézus eljön újra.
Imádkozásban állhatatosak legyetek. A tűrés passzív hozzáállás bármihez. Eltűröm, hogy a lábamra
lépnek, megaláznak, nem adják oda a fizetést stb. A tűrés passzív hozzáállás. Az állhatatosság pedig aktív
hozzáállás a dolgokhoz. Az állhatatosság szó feltételezi azt, hogy vannak ellentétes erők és hatások,
amelyeknek nekem ellen kell állnom, mert eldöntöttem a szívemben. Számítani kell arra, hogy aki hitben jár,
azt támadások érik. A hitéért, az erkölcsi tartásáért megpróbálják kikezdeni. Egyszer a szemem előtt zajlott
egy ilyen jelenet. Valaki azt mondta egy másik embernek, hogy te, neked is megvan a magad ára. Lehet, hogy
többet kérsz az erkölcsi tartásodért, mint más, de téged is le lehet fizetni. Mondd meg, mennyit kell fizetni,
hogy aláírd ezt a papírt! És akkor a másik nem azt mondta, hogy én nem vagyok megvesztegethető, hanem
azt mondta, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, ezért ezt a papírt sosem fogom aláírni, akármennyit fizetnétek
is. Döbbent csend lett akkor, amikor ez az ember megvallotta Krisztusba vetett állhatatos hitét. A reménység,
az állhatatosság és a béketűrés forrása ugyanaz. Jézus Krisztus eljön. Jézus megígérte, hogy újra eljön, ítélni
élőket és holtakat. Ez a reménység forrása. Ezért fontos, hogy a hívő emberek az imádságban kitartóak,
állhatatosak legyenek. Szüntelenül imádkozzatok. Az állhatatos imádkozó ember a realitás talaján áll. Tudja,
hogy amit mond az Istennek, azt Isten hallja. Tudja, hogy abból, amit az Isten akar, azt be fogja teljesíteni, és
azt meg fogja adni. Több erő, több józanság és több tisztaság, több békesség lesz annak a szívében, aki
rendszeresen beszélget imádáságban Istennel. Aztán az imádkozó ember fogékony ember. A valósággal
kapcsolatban úgy lát, ahogyan az Isten lát. Nemcsak azt látja, ami a szeme előtt van, hanem azt is, amire az
Isten rámutat. Túl tud látni a jelen eseményein. Látja az igazi valóságot. Az imádkozó ember átadja magát az
Istennek, de nem lesz akaratgyenge báb, gyurma. Nem darálja be az Isten.
Amikor majd ennek az évnek a szilveszteréhez érünk, és még élünk, akkor talán többen elmondhatják azt,
hogy mi valósult meg ebből. Volt-e reménység, és van-e öröm? Van-e béketűrés a háborúság idején,
s tudunk-e, tudtunk-e állhatatosan könyörögni másokért?
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Ökumenikus imahét
2010

Január 18. és 25. között tartották a nemzetközi
imahetet a keresztények egységéért. Lukács
evangéliumának

„Ti tanúi vagytok ezeknek" (Lk 24,48)
mondata ihlette az idei imanyolcad témáját, melyet a
Keresztény Egység Elősegítésének Pápai Tanácsa, valamint
az Egyházak Ökumenikus Tanácsának Hit és Rend Bizottsága
határozott meg. A skót keresztények ugyanezt a témát választották az Edinburgh-i Világmissziói
Konferencia százéves évfordulójának ünnepére is. 1910-ben az Edinburgh-i találkozó résztvevői
prófétai beszámolót hallhattak arról, hogy a keresztények közötti megosztottság nemcsak a misszió
hatékonyságát csökkenti, hanem az egyházat, a Krisztus Testét is gyengíti a misszióban. 2010-ben
Skócia keresztényei ökumenikus találkozókat szerveznek, hogy azokon felolvassák ezt a teljes fejezetet
Lukács evangéliumából. Így a prédikáció, a hálaadás, a közbenjárás és az evangélium nevében való
kiküldés ünneplése mind-mind megvalósulhat. Ez Krisztus feltámadásának elismerésére vezet, amely az
egyház lelki közösségének forrása. Megtanít helyesen látni missziói küldetésünket, a misszió és az
egység közötti kapcsolatot, és ennek következtében a keresztény egység iránti elkötelezettségünk
megújításának állandó szükségességét. Pontosan ez, az evangelizációs elkötelezettség
és az ökumenikus mozgalom szerves összetartozása volt az, amit a 20. századi egységtörekvés úttörői
olyan hittel, erővel és világosan hangsúlyoztak.
Megállunk a kérdéseknél, amelyeket Jézus tesz fel a tanítványoknak, és amelyekkel a tanítványok
fordultak Krisztushoz. A kérdések mindegyike lehetővé teszi, hogy a Feltámadottról való tanúságtétel
más és más módját hangsúlyozzuk. Minden kérdés arra indít, hogy végiggondoljuk egyházi
megosztottságunkat, és azt, hogy konkrétan hogyan tudnánk orvosolni ezt a helyzetet. Mi már tanúk
vagyunk, ám még jobb tanúkká kell válnunk. De hogyan?

-Azáltal, hogy dicsérjük Azt, aki az élet és feltámadás ajándékát adja nekünk
(1. nap).
- Azáltal, hogy ráérzünk arra, hogyan osszuk meg hitünket másokkal (2. nap).
- Azáltal, hogy felismerjük, hogy Isten munkálkodik az életünkben (3. nap).
- Azáltal, hogy hálát adunk Istentől kapott hitünkért (4. nap).
- Azáltal, hogy megvalljuk Krisztus győzelmét minden szenvedés felett (5. nap).
- Azáltal, hogy keressük, hogyan lehetünk még hűségesebbek Isten igéjéhez
(6. nap).
- Azáltal, hogy növekedünk hitben, reményben és szeretetben (7. nap).
- Azáltal, hogy vendégszeretők vagyunk és elfogadjuk a vendégszeretet (8. nap).
Vajon nem lenne tanúságtételünk hűségesebb Krisztus evangéliumához a nyolc terület
mindegyikén, ha együtt tudnánk tanúskodni?
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Imahét képekben

Kezdő alkalom csépai a római katolikus
templomban volt.
Szónok: Muzsik Tamás református lelkész

Következő alkalmat a tiszasasi rómaik katolikus
iskolakápolnában tartottuk.
Szónok: Kuczor Erzsébet tiszaugi református lelkésznő

Tiszakürti református gyülekezeti terem.
Szónok: Lengyel Zsolt katolikus plébános
Tiszaugi református templomban a szónok
Balla Barnabás Pálos perjel atya volt

Záró alkalmat a szelevényi katolikus templomban
tartottuk. Szónok: Pathó Gyula evangélikus lelkész

A záró alkalmon
Havasi Katalin ének- és
Tóth Rita orgonaművész
koncertjével adtunk hálát
a mindenható Istennek
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Látogatás a 95. születésnapját ünneplő Dombi Ferenc atyánál
95. születésnapját ünneplő Dombi Ferenc atyához voltunk hivatalosak 2010. január 9-én. A falu
templomának harangja ünnepi misére hívta az embereket. Ünnepi szónok Lédeczi Dénes atya volt, aki
beszédében méltatta Ferenc atya életútját, pillanatképeket idézett fel a régmúltból, valamint beszélt a papi élet
méltóságáról. Szentatyánk a 2010-es esztendőt a „Papság évének” hirdette meg. Éppen ezért is nagy öröm
volt látni azt, hogy a szlovák és magyar papok együtt tudtak ünnepelni szeretetben és békességben.

___________________________________________________________________________

Farsang a hittanosokkal
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Anyakönyvi hírek
2009.december 4. – 2010 március 5.
KERESZTELTELÉSEK
Csépa

Mészáros István József és Gólya Zsuzsanna
gyermeke Anna

Tiszaug
Hegedűs Gyula és Halász Klára
gyermeke Anna

ELHUNYTJAINK

Csépa

Sánta Józsefné Losó Magdolna ( élt 82 évet )
Berta Lajosné Négyesi Ibolya ( élt 62 évet)
Polovics Sándor (élt 73 évet )
Tóth Ferenc ( élt 71 évet )
Gali Ferencné (élt 82 évet )
Berta József ( élt 87 évet )
Gotva Zoltánné Bori Margi (élt 82 évet )
Talmácsi Antal (élt 72 évet )
Vass Pálné Szira Teréz ( élt 82 évet )

Szelevény

Korponai Istvánné Váradi Etelka ( élt 88 évet )
Bencsik Péterné Kakuk Mária (élt 84 évet )
Romhányi Mátyásné Váradi Etelka ( élt 99 évet )
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Egy ókori szentbeszéd Nagyszombat szent napjára
(PG 43, 439. 451. 462-463)

Az Úr leszáll a holtak országába
Mi történt? Nagy csend van ma a földön. Nagy csend és teljes elhagyatottság. Nagy a csend,
hiszen meghalt a Király. Megremegett a föld, aztán elcsendesült, hiszen Isten szenderült el a testben, és
feltámasztotta a régóta sírban nyugvókat. Isten halt meg a testben, és megfutamította az alvilágot. Először
is az ősszülőket, mint elveszett, de megtalált bárányokat keresi fel. Azokat akarja felkeresni, akik a halál
teljes sötétjében és árnyékában vannak fogva tartva, egyenesen a rabságban levő Ádámhoz és Évához
megy, és megszabadítja a szenvedésektől Ádámot Isten, aki szintén az ő Fia. Elmegy hozzájuk az Úr, és
magával viszi a kereszt győzelmi jelvényét. Mihelyt Ádám ősatyánk megpillantja őt, bűnbánón mellét
veri ámulatában, és ezt kiáltja oda a többieknek: “Az én Uram legyen mindnyájatokkal!” Erre maga
Krisztus felel így Ádámnak: “És a te lelkeddel!” Majd kézenfogva életre kelti őt e szavakkal: “Kelj életre
álmodból, támadj fel a halálból, Krisztus rád ragyogott! Én a te Istened vagyok, én miattad lettem Fiaddá,
teérted és ezekért a te ivadékaidért. Most szólok, és hatalmam folytán ezt a parancsot adom a halál ezen
foglyainak: szabadok vagytok! A halál sötétjében levőkhöz meg így szólok: legyetek az élet
világosságában! A halál tehetetlenségében levőknek pedig ezt mondom: támadjatok fel!
Neked, a halottnak, ezt parancsolom: kelj fel az életre, hiszen nem azért alkottalak meg, hogy a halál
bilincsei között légy mindörökre. Támadj fel halálodból: hiszen én vagyok a holtak élete. Kelj fel, akit
kezeim alkottak, kelj fel, akit saját képem hasonlatosságára alkottalak. Kelj fel, menjünk ki innen, hiszen
te énbennem és én tebenned egy és osztatlan személy vagyunk. Én, a te Istened, teérted lettem a te
gyermekeddé. Én, az Úr, teérted vettem fel a szolgai alakot. Én, aki az egek felett vagyok, teérted jöttem a
földre és az alvilágba. Teérted, az emberért lettem a holtak között is a saját erőmből élő emberré. Teérted,
aki az édenkertből kijöttél, engem is kertből hurcoltak el a zsidók, és egy kertben feszítettek keresztre.
Nézd, hogyan leköpdösték arcomat; ezt is érted vállaltam, hogy téged visszaállítsalak a régi életedbe.
Nézd, hányszor vertek arcul; ezeket is érted tűrtem, hogy téged ismét a saját képemre formáljalak, hiszen
ez torzult el nálad.
Nézd megostorozott hátamat, ezt is érted szenvedtem, hogy levegyem rólad a hátadat görnyesztő
bűneid terhét. Nézd a teérted keresztfához szorosan odaszegezett kezeimet, hiszen te egykor vétkesen
nyúltál kezeddel a fához. Teérted haltam meg a kereszten, teérted járta át oldalamat a lándzsa, teérted, aki
elaludtál az édenkertben, és oldaladból származott Éva. Az én átdöfött oldalam gyógyította meg Éva
fájdalmát. Az én halálom vezet ki téged a halálból. Az én lándzsám semmisíti meg azt a lándzsát, amely
téged rabságban tart. Kelj fel, távozzunk innen! A paradicsomkert földjéről ellenséged taszított ki téged,
én azonban már nem is a paradicsomkertbe, hanem mennyei trónra viszlek ki innen téged. El voltál tiltva
az élet fájától, most pedig, nézd, én, maga az Élet, együtt vagyok veled. Odaállítottam melléd a
kerubokat, hogy mint szolgák őrizzenek téged, és most elrendelem, hogy ezután mint Istent, úgy
tiszteljenek ezek a kerubok téged. Áll már a készséges és szolgáló keruboktól övezett trónod, vár már
lakásod elkészített eledellel, vár már örök hajlékod, díszes lakóhelyed örök javakkal telve, vár már az
öröktől fogva számodra elkészített mennyek országa.”

Egyházközségünk eseményei a nagyböjti időszakban
» Nagyböjti lelkigyakorlatunkat március 15-től 17-ig (hétfő - szerda) 17.30 órai kezdettel Ruskó Norbert
kecskeméti káplán atya vezeti.
» Virágvasárnap du. kerül levetítésre a Passió c. film, melyre szeretettel várom a testvéreket, a Missziós házba.
» Nagycsütörtök (Szentmise az utolsó vacsora emlékére) 18.30-kor
»Nagypénteki liturgia (Az Úr szenvedésének ünneplése) 18.30-kor
» Nagyszombati vigília szertartás (Krisztus feltámadásának ünnepe) 19 órakor
Húsvétvasárnap de.10 órakor ünnepi szentmise. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
egyházközségünk ünnepeire!
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Gyereksarok

Rejtvény
Az előző szám rejtvényének megfejtése
II. forduló

1.) Nem hitt az angyalnak, azért maradt néma, amíg fia nem született Isten ajándéka. ( 2 pont)
Zakariás

2.)Ádám, Éva elvesztette, Isten Fia visszaadta, aki hisz az Úr Jézusban,örök ajándékul kapja. (2 pont)
örök élet
3.)Kerek mégse kerék, puha, ha kovászos, ám ha kovásztalan, kemény mint a lángos. (1 pont)
Kenyér
4.)Jézus mondta, a fokán nem fér át egy teve, még is bármilyen ruhán átbújik a hegye. (1 pont)
Tű
Nyertesek: Gyertyános Noémi, Nóra 6 pont, Pintér Edina 6 pont, Egedi Péter 6 pont
Kiss Alexandra 6 pont.
III. forduló
1.) Agyagmadár csőrén kis olajláng villan, közeléből minden sötétség elillan. ( 2 pont )
2.) Elem, de nem zseblámpába, s nem a boltos adja. Ingyen kapja, aki kéri, s szívébe
fogadja.(2 pont )
3.) Harci tett, de ezt a csatát Isten vívta, miután egyszülött Fiát temették egy sírba. (3 pont)
4.) Nem tévében, nem újságban, szívtől szívig terjed, még is sokan hittek benne, s hódoltak
Istennek. ( 3 pont )
Beküldési határ idő: április 5. A megfejtést el lehet küldeni e-mailben is:
lengyel.zsolt@vaciegyhazmegye.hu, valamint leadható a misék és hittanórák után.

Ifjúsági találkozó lesz Jászkarajenőn március 20-án. Indulás reggel 9
órakor a plébániáról, jelentkezési határidő március 16. megfelelő
létszám esetén buszt indítunk. További információk hittanórákon, és
az 56/323-155 telefonszámon 8-16 óráig.
Ü Z E N E T Felelős kiadó: Lengyel Zsolt plébániai kormányzó
Kérjük, ha valakinek van az egyházközösség épülésére szolgáló írása, cikke, akkor szíveskedjék
eljuttatni a plébániára a további számok összeállításához!
Cím: Római Katolikus Plébánia, Csépa, Rákóczi út 9. Tel./Fax.: 56/323-155
Honlapunk: www.csepa.vaciegyhazmegye.hu

