
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

17.00 Bibliaóra 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Péntek  14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

  15.00 Vegyes felső tagozatos csoport 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 18 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket. 

2. A bérmálkozásra készülő fiataljaink befogadási szertartása jövő 

hét vasárnap, a fél10-es szentmisében történik. A bérmálkozás ideje 

november 27-én, advent első vasárnapján lesz. 

3. A lányok-asszonyok kirándulás jövő hét szombaton, október 8-án 

lesz (Pálosszentkút, Kecskemét és Lajosmizse). Jelentkezni még a 

mai napon lehetséges. A várható költség 3000-4000ft körül várható. 

4. A ceglédi Magyarok nagyasszonya kápolna búcsúja október 9-én, 

vasárnap a fél9-es szentmisében lesz. Szeretettel hívjuk a testvéreket! 

5. Október minden évben a rózsafüzér hónapja. Igyekezzünk egy 

tizedet minden nap elmondani akár egyénileg, akár 

közösségileg/családilag. 

6. Kérjük a testvéreket, hogy a mai napon állampolgári kötelességüknek 

eleget téve menjenek el szavazni lelkiismeretük szerint. 
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Évközi 27. vasárnap 

Abban az időben az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” Az 

Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt 

mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a 

tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy 

bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz. 

Nem ezt mondja-e inkább: Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és 

szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is? S talán 

megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? 

Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: 

haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.” 

Útravaló 

Az apostolok nagy csodálattal veszik körül Jézust. Igazi rabbi, az Isten 

kegyeltje, amit akar, azt megteszi, mert vele van az Isten. Érzik saját 

kicsinységüket és érzik, hogy messze elmaradnak Jézus mögött. Ők is 

szeretnének olyanok lenni, mint ő. Mégse nagyravágyás ez, hiszen ezt kérik: 

„növeld bennünk a hitet!” Érzik, hogy kicsinységük nem a képesség hiánya, 

hanem a bizalomé, hiszen Isten az, aki a csodákat teszi.  
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Bizonyára sokan érezték az igazi hit hiányát a Lukács-evangélium első 

olvasói közül, ugyanúgy, mint az apostolok, mikor Jézushoz fordultak: 

Növeld bennünk a hitet.” Bármerre jártak, bármilyen csodát láttak, mindig a 

hittel találkoztak, s a Jézus mellett eltöltött évek megtanították őket arra, 

hogy életük legdrágább kincse a hit, amely szinte „mindenre” képesíti az 

embert. Megtanulták azt is, hogy Jézus követésének ez az első és 

legfontosabb feltétele.  

De milyen hitről van szó? Arról a hitről, amely Isten ajándéka, tehát 

természetfölötti erő és ajándék, nem pedig emberi bizalom és erőlködés jele. 

A természetfeletti hithez is kell az ember közreműködése, készsége és – még 

alapvetőbben – nyitottsága. Ezek a hit-előzmények azonban nem termik a 

hitet, hanem csak előkészítik. Az apostolok jól érezték, hogy a hitet nem 

lehet „csinálni”, sőt „kiérdemelni” sem, de lehet kérni Istentől, az Atyától, 

aki azt akarja, hogy a hit által mindenki üdvözüljön. S Jézus a hitnek erre az 

igényére, mint a jó tanár a jól felelő gyerek válaszára, helyeslő jóváhagyással 

válaszol: Bizony, bizony, nagyszerű dolgot kértek, mert óriási a hit ereje! A 

szinte lehetetlenre is képes az ember a hit birtokában!  

A hit természetesen felelősséggel és kötelességgel is jár. Akiben (vagy 

akinek) hisz az ember, annak parancsait és kívánságait készségesen teljesíti. 

S akinek az élete vonzó számunkra, azt szívesen követjük. Ez az 

engedelmesség és szolgálat a hitből fakadó kötelesség. Az igazán hivő 

embernek a szemléletében az ún, „hitélet” nem szívesség kérdése, az Isten- 

és emberszolgálat nem előny vagy haszon kérdése elsősorban, hanem 

magától értetődő, egyszerű kötelességteljesítés. Aki megkapja a hit 

ajándékát, az általában meg is érzi, mire kötelezi a hit.  

Heti szentjeink 

Október 4. Assisi Szent Ferenc 

1181-ben született Assisiben János néven, a Ferenc név édesanyja 

becézgetése közben ragadt rá. Édesapja posztókereskedő, a város 

leggazdagabb embere volt. Ifjúsága nagy részét tanulással töltötte, de a harci 

játékokban is nagy örömét lelte. Egyik alkalommal, amikor hadba vonult, 

sebesülést szerzett és fogságba is esett. Hazatérve gyökeresen megváltozott, 

kerülte a felületes szórakozást és időtöltést, ehelyett magányos helyeken 

szeretett imádkozni és a közelben élő leprások ápolásával foglalkozott. Így 

indult meg életében az a Krisztusért mindent odaadó szolgálat, amely a maga 

és az Egyház megújulásához vezetett a szegénység által.  

Október 8. Magyarok Nagyasszonya 

Szent István király 1038-ban halála előtt felajánlotta az országot Szűz 

Máriának, a mi Nagyasszonyunknak. XIII. Leó pápa engedélyezte a külön 

ünnepet népünk számára. Máriának felajánlott nemzet vagyunk, Mária 

közbenjárását kérjük és tapasztaljuk életutunkon.  

Az élet igéje októberben 

„Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is 

megbocsátják vétked.” (Sir 28,2) 

A megbocsátás nem felejtés, ami gyakran azt jelenti, hogy nem akarunk 

szembenézni a valósággal. A megbocsátás nem gyengeség, nem azt jelenti, 

hogy nem vesszük figyelembe a sérelmet, ami az erősebb részéről ért, mert 

félünk tőle. A megbocsátás akarat kérdése, átgondolt és világos döntés, tehát 

szabad tett, ami azt jelenti, hogy elfogadjuk a testvért úgy, ahogy van, a rossz 

ellenére, amit ellenünk elkövetett, ahogy Isten is elfogad bennünket 

bűnösöket, a hibáink ellenére. 


