
Közösségi alkalmaink a héten 

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

19.00 Fiatal házas 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

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

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

 Szombat  9.30   Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. Az elsőáldozásról készült képek elérhetőek a plébánia honlapján 

(http://www.cegledplebania.hu) a Galéria fület megnyitva. 

2. A jövő vasárnapi fél10-es szentmisében lesz a gyerekek és a 

felnőttek befogadási szertartása a szentségek vételére.  

3. Előre hirdetjük, hogy a bérmálkozás november 27-én, vagyis 

két hét múlva vasárnap a fél10-es szentmisében lesz. 

Imádkozzunk a készülőkért, hogy a Szentlelket befogadva 

Krisztus hiteles és örömteli tanúságtevői legyenek a világban.  

4. Jövő hét vasárnap a Karitász javára lesz országos gyűjtés 

templomainkban (Árpád-házi Szent Erzsébet szombati ünnepéhez 

kötődően). Ezen a napon lesz Krisztus Király ünnepe is, amely 

egyben az egyházi év zárása. 
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Évközi 33. vasárnap 

Abban az időben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép 

kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt 

mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön 

nem marad, mindent lerombolnak.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor 

történik mindez? És milyen jelek előzik meg?” Ő így válaszolt: 

„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én 

nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek 

őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. 

Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!” 

Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. 

Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes 

tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek 

rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és 

börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, 

hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, 

hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd 

nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. 

Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s 
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némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De 

egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg 

lelketeket.” 

Útravaló 

Örökkévalóságra lettünk teremtve – Isten nem megsemmisíteni szeretné 

alkotását… hiszen akkor felmerülhetne, hogy talán hibásat hozott létre, talán 

megbánta már az egészet? Az a kisgyerek is, aki rajzol, megörökít valamit a 

világból. S amikor testvére nevetve szét akarná tépni a papírt, a gyermek 

nem hagyja tönkretenni alkotását, mert az az övé, önmagából ad valamit a 

műve. Mennyei Atyánk ezt a földi világot már 5 milliárd éve formálja, 

alakítja, szépíti – mennyi munka, erőfeszítés van ebben! Hiszen működik, 

kibontakozik a teremtés műve! S a világ, mint egy gyümölcs beérik majd az 

utolsó ítéletkor, Jézus második eljövetelekor.  

Földre való születésünket 9 hónap felkészülés előzi meg, az örök életre egy 

földi élet szükséges. Hogy ennek az országnak az örömét és boldogságát 

élvezni tudjuk, nem okozzunk egymásnak fájdalmat, szenvedést, ne tegyük a 

mennyországot földi életté, ahhoz mindannyiunknak fel kell nőnie és meg 

kell tisztulnia. Csak képzeljük el, hogy ha Isten mindenkit ilyen kópén 

beengedne az Isten országába, milyen szomorú lenne… 

Tisztulás pedig annak belátásával valósul meg, amikor világossá válik 

számomra, hogy hol maradtam le az Isten szeretetétől, mennyi lehetőséget 

elmulasztottam a növekedésre, mennyiszer elfeledkeztem a Teremtő társának 

lenni. S a Krisztussal való személyes találkozásban meglátva Isten nagy 

jóságát őszintén fájlalom mindezeket, s ez a vágyakozó szenvedés megtisztít 

bennünket. Szenvedés nélkül nincs tisztulás! 

Jézus hogyan bánt a nehéz emberekkel? 6. rész 

Jézus rugalmas. 

Máté evangéliumának tizenötödik fejezetében a kánaáni asszony azt kéri, 

Jézus gyógyítsa meg a lányát. Jézus nemet mond. Majd megindítja őt az 

asszony hittel teli válasza, és mégis meggyógyítja a lányt. Jézus nyitott 

szívvel közeledik másokhoz. Még ha vannak is előzetes elképzelései, engedi, 

hogy a Lélek valami másra indítsa. 

Amikor egy nehéz ember közelít felénk, már előre azt gondoljuk: „Remek, 

már megint ugyanaz… Ezt már ismerjük…” Jézus azonban nyitottan 

fogadott mindenkit. Soha nem tudhatod előre. Lehet, hogy a Szentlélek arra 

indít téged vagy a másikat, akit úgy általában nehezen kezelsz, hogy ezúttal 

teljesen máshogy viselkedjen. Ha bezárulunk mások előtt, bezárulunk a 

Lélek előtt is, aki bennünk és a másikban is munkálkodik. 

 

Őskeresztény áldás 

 

Az Úr legyen előtted, hogy az igaz útra vezessen téged! 

Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon és oltalmazzon téged! 

Az Úr legyen mögötted, hogy megőrizzen téged a gonoszok álnokságától! 

Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel, és kihúzzon téged a 

csapdából! 

Az Úr legyen benned, hogy megvigasztaljon téged, ha szomorúság 

nehezedik szívedre! 

Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen téged, ha ellenség ront rád! 

Az Úr legyen fölötted, hogy áldás szálljon rád! 

 


