
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági csoport 

  19.00 Fiatal házasok csoportja 

Kedden  18.00 Kezdő katekumen 

Szerdán  18.30 Felnőtt katekézis 

Pénteken 18.00 Nagyobbak ifjúsági csoportja 

Szombaton  9.30 Ministráns-foglalkozás 

 

Hirdetések 

1. Október 11-én, vasárnap lesz az elsőáldozásra készülők befogadási 

szertartása a fél10-es szentmise keretében. Ez a 3. és 4. osztályosok 

számára történik, akik már egy éve módszeresen készülnek az 

Eucharisztia vételére. Ez az a szertartás, amelyben a gyermekek 

kinyilvánítják a közösség előtt, hogy ők elkötelezik magukat Krisztus 

útján, s végleges szövetséget akarnak kötni Vele. 

2. A héten, csütörtökön a püspök atya, az egyházmegye papsága és 

hívei elbúcsúztattuk Szeleczki Imre atyát. Adjunk hálát az ő életéért, 

papságáért, hiszen évtizedeken keresztül szolgálta a ceglédi és a csemői 

testvéreket. Kérjük a kedves híveket, hogy továbbra is hordozzuk őt 

imáinkban! 
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Évközi 28. vasárnap 

 „Amikor kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdreesett előtte és 

megkérdezte: ,,Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?’’ Jézus 

erre azt mondta neki: ,,Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül 

az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne 

tanúskodj, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat!’’ Az illető azt felelte neki: 

,,Mester! Ezeket mind megtartottam ifjúságom óta.’’ Akkor Jézus rátekintett, 

megkedvelte őt, és azt mondta neki: ,,Egynek vagy még híjával: menj, add el, 

amid van, s add a szegényeknek, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, 

kövess engem!’’ Erre a szóra az elkomorult és szomorúan távozott, mert nagy 

vagyona volt. Jézus pedig körültekintett és azt mondta tanítványainak: ,,Milyen 

nehezen jutnak Isten országába azok, akiknek nagy vagyonuk van!’’ A 

tanítványok csodálkoztak szavain. Jézus pedig újra megszólalt, és ezt mondta 

nekik: ,,Fiaim! Bizony, nagyon nehéz az Isten országába jutni azoknak, akik a 

vagyonban bíznak! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak 

bemenni Isten országába.’’ Azok erre még jobban csodálkoztak, és egymást 

kérdezgették: ,,Akkor hát ki üdvözülhet?’’ Jézus azonban rájuk tekintett és így 

szólt: ,,Az embereknek lehetetlen ez, de Istennek nem; mert Istennek minden 

lehetséges.’’ 
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Útravaló  

Körülnézve a világban kijelenthetjük, hogy korunk embere ma is nagyon 

éhezi az életet, talán jobban, mint bármikor. Jól sikerült és beteljesült életet 

szeretnének élni. De miben áll ez az élet, hogy lehet ezt elérni? Talán nem is 

tudatosan, de az ember akaratának és cselekedeteinek legalapvetőbb 

mozgatórugója mindig az a kérdés, amelyet a szövegben szereplő gazdag 

feltesz. Ha fontos számunkra a beteljesült élet kérdése és komolyan keressük 

rá a választ, akkor összeállítjuk magunknak azokat az alapelveket és 

kötelességeket, amelyeket teljesítenünk kell. Alárendeljük magunkat egy 

szilárd rendnek, amely életünk értelmének, értékének biztosítéka. 

Az evangélium nem pusztán egy mélyenszántó beszélgetést szeretne közölni, 

hanem beszámol egy találkozásról, amely során a kérdezőt egy életútra 

hívják. Jézus komolyan veszi azt, akivel beszél, s felajánl neki valamit, ami 

éppen neki való. Az ajánlat elfogadása viszont csak úgy lehetséges, ha az 

illető ráteszi egész valóját, életét. Ma sincs ez másképpen: akkor juthatok el 

az élet teljességére, ha teljes bizalommal, egész lényemmel, fenntartások 

nélkül elindulok arra az útra, amelyre Jézus hív engem. Isten mindennap 

ezzel a bizalommal közeledik hozzám, hívása itt és most az embertársakban, 

a konkrét helyzetekben hangzik el és ölt egyenként határozott formát.  

Tapasztalhatjuk mindennapjainkban, hogy tulajdonunknak, biztonságunknak 

vagy előjogainknak megtartása, gyarapítása mennyire elfoglal bennünket, 

érzéketlenné tesz, s emiatt nem ismerjük fel a pillanat hívását. Ha valakinek 

a figyelme mindig a birtoklásra, fogyasztásra irányul, megragad önmagánál 

és a dolgoknál, akkor életének távlatait, mélységeit és teljességét soha nem 

találja meg. Jézus szava ma mindenkihez szól, neked is mondja: valami még 

hiányzik belőled!  

Mire hívsz engem Istenem, hogyan tudok közelebb kerülni hozzád? Mutasd 

meg számomra, hogy mi az az életemben, amihez jobban ragaszkodok, mint 

Hozzád? Kérlek Uram, sebezd meg ma szívemet szereteteddel, s adj erőt 

elindulni egy személyesebb, mélyebb istenkapcsolat irányába! 

Heti szentünk 

Október 15. Avilai Szent Teréz ünnepe 

Szent Terét 1515-ben született a spanyolországi Avilában. Édesanyjától 

korán megtanult imádkozni, hitéért lelkesedni, s olvasni is. Tudásvágyát 

nehezen tudták kielégíteni, kedvenc olvasmánya a szentek élete volt. Először 

vértanú, aztán remete szeretett volna lenni. 1533-ban kármelita apáca lett, 

rendi neve a „Jézusról nevezett Teréz” volt. A szemlélődő imádságnak az 

embere volt, így gyóntatója kérésére elkezdte leírni lelki élményeit. 1562-

ben Avilában kolostort alapít, s Keresztes Szent János segítségével 

megreformálja rendjüket. 1582-ben halt meg, holtteste ma Albában található 

romlatlan épségben. 

Az élet igéje októberben 

„Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy 

szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35) 

Ez az életige segítségünkre lehet, hogy ismét a keresztény üzenet igazi 

lényegére figyeljünk. Nem hittérítésről van szó, nem prozelitizmusról, nem 

arról, hogy a szegényeket azért segítjük, hogy megtérjenek. De még csak 

nem is kiállás elsődlegesen a komoly erkölcsi értékek mellett, vagy szilárd 

állásfoglalás az igazságtalanság és a háború ellen, bár ez mind 

kötelességünk, amitől keresztényként nem tekinthetünk el. A keresztény 

üzenet mindenekelőtt tanúságtétel az életünkkel, és ezt Jézus minden egyes 

tanítványának személyesen is gyakorolnia kell: „A mai embert inkább 

érdeklik a tanúk, mint a tanítók” (Evangelii nuntiandi, 41). 


