
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági hittan 

  19.00 Fiatal házasok csoportja 

Kedden  18.00 Kezdő katekumen 

Szerdán  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtökön 19.00 Haladó katekumen 

Pénteken 18.00 Gimnazisták ifjúsági csoportja 

Szombaton 10.00 Csépán Ifjúsági Találkozó 

 

Hirdetések 

1. A héten volt Szent Erzsébet ünnepe, így a most vasárnapi 

perselyadományokat a Karitász javára fogjuk továbbítani. 

2. A mai napon Krisztus Király főünnepe, az évközi idő utolsó 

vasárnapja van. Jövő hét vasárnappal megkezdődik az adventi idő, 

vagyis az új egyházi évünk.  

3. Adventi időszakban, vagyis november 30-ától minden hétköznap 

(hétfőtől-péntekig) reggel fél7-kor lesznek a roráte szentmisék itt a 

templomban, utána a közösségi házba szeretettel várunk mindenkit 

egy kis szeretetvendégségre, agapéra. Kérjük a szülőket, hogy 

segítsék főként kisebb gyermekeiket is eljutni ezekre a szentmisékre. 

4. November 28-án, szombaton Tiszamenti Ifjúsági Találkozó lesz 

Csépán. Buzdítjuk a fiatalokat, hogy minél többen vegyenek részt 

ezen a találkozón, ahol megismerkedhetnek a környék más 

fiataljaival is. A közös indulásról Tamás atyánál lehet érdeklődni. 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2015. november 22. VIII. évf. 10. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

2700 Cegléd, Kossuth L. tér 3. +36-53-500-950 

Kapcsolat: szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Évközi 34. – Krisztus Király vasárnapja 

  Ismét bement tehát Pilátus a helytartóságra, hívatta Jézust, és 

megkérdezte őt: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus azt felelte: „Magadtól 

mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt válaszolta: „Hát 

zsidó vagyok én? Saját nemzeted és a főpapok adtak téged a kezembe. Mit 

tettél?” Jézus azt felelte: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha az 

én országom ebből a világból volna, szolgáim harcra kelnének, hogy a 

zsidók kezébe ne kerüljek. De az én országom nem innen való.” Pilátus erre 

megkérdezte: „Tehát király vagy te?” Jézus azt felelte: „Te mondod, hogy 

király vagyok. Arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúságot 

tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat a szavamra.” 

Útravaló 

A mai napon Krisztust, a mindenség királyát ünnepeljük. A mai ember a 

maga szabadságát védelmezve nem szereti, ha uralkodnak rajta. Érdekes 

módon viszont azt tapasztaljuk, hogy szinte mindenki szívesen uralkodik a 

másikon, ha megteheti. A másik fölött aratott győzelem, az akaratom 

érvényesítése, a tömegek manipulálása és ez által az uralom a mindennapi 

mailto:szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu


életünk része. Sokszor nem vesszük észre, hogy míg harcosan védjük 

szabadságunkat, éppen azt tesszük, amit a rajtunk uralkodók elvárnak.  

Vagyis magunkat a gonosz erők uralma alá helyezzük. 

Ezzel szemben mit jelent Krisztus uralma és királysága? „Az én Országom 

nem ebből a világból való. Aki utánam akar jönni…” Elmondja, hogy mit 

jelent az Ő Országa, és aztán rám bízza a döntést, hogy akarok-e tagja lenni. 

Meghív a vele való bensőséges szeretet-kapcsolatra, és még mielőtt 

döntenék, megmutatja életadó szeretetét. Ezután kérdezi: akarsz-e velem és 

általam élni? Megtaláltad-e bennem a kincset, mely mindennél boldogítóbb 

számodra? Ki tudod-e mondani Pál apostollal: milyen fönséges az ő hatalma 

azokon, akik benne hisznek? Alá mered-e vetni magadat feltétel nélkül 

ennek a fönséges hatalomnak? 

Jézus Krisztusnak a mindenség fölötti hatalma mindenki számára 

nyilvánvaló lesz az ítéletkor. Békülj ki vele, míg úton vagy! Ne félj szolgálni 

azt a királyt, aki életét adta érted! És vedd észre, hogy Őt a testvéreidben 

tudod szolgálni, „mert éheztem és ennem adtatok…” 

Adventi készület 

Az ember Isten képmására van teremtve, a Vele való találkozásban talál 

magára. Az emberiség, illetve a vallások alapvető mozgatórugója az Istennel 

való találkozás utáni vágy, e találkozások keresése, az arra való felkészülés. 

A keresztény ember az egész életét az advent (Adventus Domini – az Úr 

eljövetele) fényében éli. Karácsonykor az önmagát nekünk ajándékozó Istent 

ünnepeljük, aki Krisztusban nem pusztán „valamit”, hanem mindent 

odaadott. A mi életünk, képességeink, egyszóval minden az ő ajándéka, Tőle 

kaptuk ingyenesen.  

Ebben a készületi időben állítsunk össze a magunk számára egy tervet, hogy 

én mit szeretnék visszaajándékozni az Istennek, hogyan tudnék most én 

örömet szerezni Neki.  

Az Egyház Krisztus három eljövetelét ünnepli, éli át évről-évre: 

1. Megemlékezik az első adventról, amikor a zsidóság 1850 éven át 

várta a Messiás születését. 

2. Nekünk magunknak is várnunk kell Jézus eljövetelét. Találkoztunk 

már ugyan Jézussal, Ő már bennünk él, mégis mennyi hibánk, 

bűnünk van még… Fel kell tehát készülnünk, hogy idén teljesebb 

módon megszülethessen a bennünk és a köztünk az élő Krisztus. 

3. Végül Jézus végső, világvégi eljövetelére várakozunk. Ez nem ijesztő 

tanítás, hanem a legnagyobb bíztatás: a világ minden hamissága, 

igazságtalansága ellenére Isten szeretete, igazsága győzni fog. Éppen 

ezért nekünk állandóan készen kell állnunk a számadásra. 

Az élet igéje novemberben 

„Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21) 

 

Isten ugyanis azért teremtette az emberiséget, hogy az Ő családja legyen, 

szeretné megosztani velünk minden gazdagságát és a maga isteni életét. 

Vajon mi a szülők álma gyermekeikről, ha nem az, hogy szeressék, segítsék 

egymást és összefogjanak? S vajon mi a legnagyobb fájdalmuk, ha nem az, 

amikor megosztottságot tapasztalnak közöttük a féltékenykedés és az anyagi 

érdekek miatt, olykor annyira, hogy nem is szólnak egymáshoz? Isten is 

öröktől fogva összetartónak álmodta meg családját, amely a gyermeki 

szeretetközösségben él vele és egymással. 


