
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági hittan 

  19.00 Fiatal házasok csoportja 

 Kedden 18.00 Kezdő katekumen 

Pénteken 18.00 Gimnazisták ifjúsági csoportja 

Hirdetések 

1. A héten kivételesen elmarad a szerdai felnőtt katekézis, a 

jegyesoktatás, s a csütörtöki haladó katekumen csoport. 

2. A mai vasárnapon, április 10-én, Szabó Balázs orgonaművész 

hangversenye lesz a ceglédi evangélikus templomban 18 órától. 

 

 

Ferenc pápa beszédéből Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 

Gyümölcsoltó Boldogasszony egy szép nap arra, hogy megköszönjük az 

Úrnak, hogy megtanította nekünk az »igen útját«. Mária igenében jelen van 

az üdvtörténet összes igenje, és elkezdődik az ember és az Isten végső igenje 

is. Ebben az igenben az Isten újjáteremt bennünket, mint ahogy kezdetben az 

igennel megteremtette a világot és az embert, ezt a szép Teremtést, de most 

ezzel az igennel még csodálatosabban újjáteremti a világot, újjáteremt 

mindnyájunkat. Isten igenje az, ami megszentel bennünket és elindít Jézus 

Krisztusban. Az Úrnak való hálaadás napja a mai nap: kérdezzem meg 

magamtól, vajon az »igen embere« vagyok-e, vagy pedig egy kicsit másfelé 

tekintek, és nem válaszolok. 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2016. április 10. IX. évf. 15. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

2700 Cegléd, Kossuth L. tér 3. +36-53-311-140 

http://www.cegledplebania.hu        szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu 

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

Húsvét III. vasárnapja 

A vasárnapi evangéliumból 

Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban 

szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy 

szeretlek.” 

Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra 

megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: 

„Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd 

juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz 

engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz 

engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy 

szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! 

Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted 

magad, és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted 

karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” 

Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az 

Istent. Azután hozzátette: „Kövess engem!” 

http://www.cegledplebania.hu/
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Útravaló 

Amikor a mai evangéliumot olvassuk, könnyen az az érzésünk támad, mintha 

már ezt a szakaszt ismernénk korábbról. Hiszen Péter meghívása szintén a 

Genezáreti-tó partján, hasonló körülmények között történt három évvel 

ezelőtt. Emberek halászatára hívja őt Jézus, s Péter vakon engedelmeskedve,  

mindenét elhagyva követi Jézust. Rajongott mesteréért, ott volt mindig a 

közvetlen közelében, hallotta minden beszédét, láthatta a csodáit. Mindezek 

ellenére nem mindig és mindenben értett egyet vele, erőteljesen válogatott 

abban, hogy Jézusnak mit kéne tennie, s próbálta őt befolyásolni, háttérből 

irányítani.  

Legszembetűnőbb példája ennek az, amikor Jézus a rá váró szenvedésekről, 

haláláról és feltámadásáról beszélt, s Péter heves tiltakozásba került vele, 

hogy „mester, ez nem történhet meg veled, távol legyen tőled…”. S 

felajánlja magát, mint testőrt, aki majd mindentől meg fogja védeni (vö. 

Getszemáni kertben kardot ránt). De emögött nem a személyes, mély, őszinte 

szeretet állt, hanem a rajongás pusztán. Ő valójában Jézusért nem volt 

hajlandó áldozatot hozni. Amíg ő volt a fontos, míg a véleményét ki tudta 

nyilvánítani, a saját hangját hallathatta, addig jól érezte magát a Mester 

mellett. 

Jézus meg akarta Pétert óvni a nagyobb arcra eséstől – hiszen ott ahol ütni 

kezdték volna, vagy gyalázat tárgyává tenni, mert Jézus tanítványa, ott 

esküvel is megerősítette, hogy nem ismeri azt az embert. Jézus látványa, 

ahogy ott a főpap udvarában megverve, leköpdösve, elhagyatva van, s 

találkozik az ő tekintetük, Pétert összetöri a magabiztosságában, s kirohanva 

keserves sírásra fakad. Megértette Péter ezen a hajnalon, hogy szüksége van 

a keresztre – mert mind ilyenek vagyunk! Péter sem sejtette, hogy mennyire 

szalmaláng még benne a lelkesedés, mennyire felszínes az ő rajongása, 

mennyi sötétség és homály van az emberben, s milyen gyarlóak vagyunk 

igazából.  

S most újra találkozik a tó partján Jézussal, de már ott van mögötte megannyi 

szép élmény, s sok kínos tapasztalat, kijózanodás. Jézus nem tart fejmosást 

Péternek, hogy ugye előre megmondtam, nem? Hol is tartózkodtál, amikor 

én a kereszten szenvedtem, s szükségem lett volna rád? Jézus újra meghívja 

őt, hogy kövess engem… most már tudod, miről van szó, mit is jelent 

követni engem mindenben és mindenhova, akarod-e még az egészet 

egyáltalán? S Péter egész hátralévő élete erről az Igenről szól, egészen a 

vértanúságáig, a keresztre feszítéséig.  

Heti ünnepünk 

Április 16 Soubirous Szent Bernadett 

Bernadett 1844 január 4-én született Lourdes-ban, szegény munkáscsaládból. 

Már gyermekkorában sokat kellett dolgoznia. 14 éves volt, amikor 1858. 

február 11 és július 16 közötti időben tizennyolcszor megjelent neki a 

Szűzanya. Mária azt mondta neki, hogy nem ebben az életben, hanem a 

túlvilágon teszi boldoggá. A jelenések miatt sokat zaklatták még az 

egyháziak is addig, amíg a jelenéseket hivatalosan el nem ismerték. Jelen 

volt még, amikor Lourdes-ban megépült az altemplom. Azután 1866 

júliusában bevonult a Caritas és Iskolanővérek Nevers-i kolostorába. Meg-

nem-értés, betegség és szenvedés volt itt is a sorsa. Fogadalmát is csak akkor 

tehette le, amikor betegsége életveszélyesre fordult. Mindössze 35 évet élt. 

Az élet igéje áprilisban 

„Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”  

A héten ezzel a szemmel, Jézus szemléletével vessük bele magunkat a 

munkába, kapcsolatainkba, családi életünkbe, s engedjük magunkat formálni. 


