
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  19.00 Fiatal házasok csoportja 

 Kedden 18.00 Kezdő katekumen 

Hirdetések 

1. 2016. június 18-án 10 órakor lesznek a váci Székesegyházban a 

pap- és diakónusszentelések. Imádkozzunk szent papi és szerzetesi 

hivatásokért! 

2. Jövő hét vasárnap fél10kor lesz a Te Deum, a tanév végi hálaadó 

szentmise itt a templomban. 

3. Az egyházmegyei találkozó idén Vecsésen, június 25-én lesz. 

Témája: Isten irgalmassága. Vegyünk részt rajta minél többen! 

 
 

 

 

 

 

Mária Rádió Cegléd Fm 88.3 MHz 

2700 Cegléd Eötvös tér 3. 

 

 

 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2016. június 12. IX. évf. 23. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

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

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

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

Évközi 11. vasárnap 

Evangélium 

Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért 

hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. 

Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, 

alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, 

könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. 

Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így 

szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: 

hogy ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, mondanék neked 

valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!” „Egy hitelezőnek két adósa 

volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt 

miből fizetniük, hát elengedte mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?” 

„Úgy gondolom az, akinek többet engedett el” – felelte Simon. „Helyesen 

ítéltél” – válaszolta. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: 

„Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez 

viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Csókot sem 
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adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. 

Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. 

Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. 

Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az 

asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!” 

Útravaló 

Simon, a farizeus látszólag minden hátsó szándék nélkül meghívja házába 

Jézust, hogy vendégül lássa. Azonban az evangéliumot hallva egyértelművé 

válik, hogy milyen megfontolások vezették a házigazdát. A farizeusok a 

zsidó vallást a lehető legkomolyabban vették, teljes igyekezetükkel próbálták 

az előírásokat megtartani. Ebből fakadt magatartásuk (lenézés, megvetés) 

azok iránt, akik nem ezzel a tisztelettudással és komolysággal élték meg 

hitüket. A farizeus szó is ebből származik: elkülönült… 

Jézus bemegy hozzá, elfogadja a meghívást, hiszen nem azért jött, hogy 

elkülönüljön bárkitől is, hanem minden embernek felkínálja Isten ingyenes 

szeretetét. A vendéglátás hivatalos része kifogástalan lehetett – a terítés, az 

ételek, a felszolgálás. DE! Elfeledkezik néhány illemszabályról, pontosabban 

kihagy néhány alapvető gesztust a házába érkező vendég irányába. Akit az 

ember kicsit is megbecsült, tisztelt, azokat a házigazda csókkal fogadta, 

lemosta neki a lábáról az út porát, s végül felfrissítésül megkente a vendég 

fejét olajjal.   

Világossá válik ezeknek a hiányából, hogy valószínűleg ez a Simon dűlőre 

akart inkább jutni Jézussal kapcsolatban: „Ki vagy te? Annyi mindent 

hallottam felőled…” Jézus nem sértődik meg, megjegyzést sem tesz. 

Ugyanazzal a szeretettel van felé, mint bármelyikünk irányába. S hirtelen 

megjelenik egy nő, egy „bűnös asszony”, aki elkezdi a vendéglátás 

hiányosságait pótolni, de nem is akárhogyan. Könnyeivel öntözte, hajával 

törölgette és csókolgatta lábát, valamint megkente illatos olajjal. Egy darabig 

mindenki lefagy, szólni sem bír a döbbenettől, olyan gyorsan történik 

minden. Aztán Simon elkezdi lehordani ezt az asszonyt, mondván „ez bűnös 

ember, miért engeded, hogy egyáltalán érintsen téged? Nem méltó hozzád!” 

S Jézus nem hallgat(hat) itt tovább, hiszen már nem őt sértik, hanem ezt az 

asszonyt, akit Jézus igazából ismert, nem úgy, mint a többiek. Tudja mi a 

bűne, s azt is, hogy milyen fájdalmakon ment keresztül, s mekkora bátorság 

volt neki ide eljönnie. Én hogyan állok az ítélkezéssel? Szoktam-e kibeszélni 

mások hibáit, gyengeségeit? Igaznak tartom magamat, vagy Isten naponkénti 

irgalmára szoruló bűnösnek? Hol az én helyem Jézus körül? 

Az élet igéje júniusban 

„Éljetek békében egymással” (Mk 9,50) 

A béke megtapasztalására vagyunk meghívva a mindennapjainkban: a 

családban, a munkahelyen és azzal is, aki más politikai nézeteket vall. 

Békére, mely nem fél szembenézni az ellentétes véleményekkel, amelyekről 

nyíltan kell beszélnünk, ha egyre igazabb és mélyebb egységre vágyunk. A 

béke megőrzése érdekében azonban ügyelnünk kell, hogy a szeretetkapcsolat 

soha ne hagyjon alább, mert a másik ember többet ér, mint az esetleges 

különbözőségeink. Ez érvényes minden konfliktusra: építsünk kapcsolatokat 

az emberek és a népek között, hallgassuk meg, segítsük és szeressük 

egymást, mondaná ma is Chiara, annyira, hogy „készek legyünk meghalni 

egymásért”. Tegyük félre a magunk igazát, hogy megérthessük a másikét, 

bár tudjuk, hogy nem mindig fogjuk teljes mélységében megérteni. 

Valószínű a másik is ugyanezt teszi irányunkban, és talán ő sem tud mindig 

teljesen megérteni minket és szempontjainkat.  


