
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.15 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

  19.00 Fiatal házas 

Kedd  14.30 7-8 osztályosok ifjúsági közösség 

18.00 Haladó katekumen  

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

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

 Szombat 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. A mai perselyadományokat a katolikus iskolák javára fogjuk 

továbbítani. 
2. Jövő hét szerdán kezdődik nagyböjt időszaka. Ezen a napon, vagyis 

Hamvazószerdán reggel 8 és este 18 órakor lesznek szentmisék itt 

a templomban. Ez a nap szigorú böjti nap, vagyis hústilalom, és a 

felnőttek csak háromszor ehetnek, s egyszer lakhatnak jól ezen a 

napon. Minden pénteken hústilalom van! Nagyböjt kezdetén 

mindannyian készítsünk magunknak saját böjti programot, hogy az 

igazi megújulás időszaka legyen ez a negyven nap! 
3. A héten lesz elsőpéntek is. Reggel 7 és este 18 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk beteg 

testvéreinket.  
4. Péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-tól végezzük a keresztúti 

ájtatosságot. Vegyünk rajta részt minél többen, hogy így is 

bekapcsolódjunk Urunk szenvedésébe és áldozatába! 
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Évközi 8. vasárnap 

Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem 

testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a 

ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és 

magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem 

értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét 

egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért 

aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem 

fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége 

teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot, amely 

ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket 

nem sokkal inkább, kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit 

együnk? vagy: mit igyunk? vagy: mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok 

keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségtek van. 

Ti mindenekelőtt az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket is 

mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd 

gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja. 

 

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


Útravaló 

A nagyböjt kiindulópontja Jézus kivonulása a pusztába, hogy emberségében 

is felkészüljön a rá váró küldetésre. Ki akarta éheztetni magát az Isten után, 

hogy valóban megvalósulhasson az az ige: „az az én eledelem, hogy mennyei 

Atyám akaratát teljesítsem”. A keresztény ember számára is a böjt valami 

hasonlót kell, hogy takarjon. A mindennapok sodrásából, mókuskerekéből az 

ember fel szeretné emelni a fejét, ki szeretne lépni a megszokott keretek 

közül a Vele való Találkozás miatt.  

A böjt annak a kifejezése, hogy sem az ételek, sem az italok, sem a 

hivatásom, sem a házam, sem a hobbijaim, sem a házastársam, sem a 

gyermekeim nem képesek engem maradéktalanul betölteni, csak TE Istenem. 

Emlékeztet bennünket, hogy az életünk hiányos, nincs jóllakás, nincs 

maradéktalan beteljesülés itt a földön. Sem testileg, sem szellemileg, sem 

lelkileg. A böjt tehát egy szívben meghozott döntés, hogy elindulok Uram 

feléd, segíts magad felé emelkednem. Te mindig többet látsz bennem, segíts 

kihozni belőlem azt a sok kincset, amit elrejtettél bennem! Add, hogy egyre 

jobban szerethesselek Téged, s merjek Érted minden áldozatra kész lenni, 

hiszen értem is meghaltál a kereszten… 

Ferenc pápa az alázatról 

Gondoljunk csak a plébániákon zajló harcokra: „Én ennek a társulatnak az 

elnöke akarok lenni, feljebb akarok kapaszkodni a ranglétrán.” „Ki itt a 

legnagyobb?” „Ki a legnagyobb ezen a plébánián?” „Nem, én fontosabb 

vagyok, mint ez meg az, nem azért, mintha csinált volna valamit…” És 

akkor indul mégis a bűnlajstrom… A kísértés odavezet, hogy kibeszéljük a 

másikat, és törtetünk – figyelmeztetett a pápa, majd további példákat hozott e 

kísértés megértetésére. 

A vágy, hogy fontosabbak legyünk, a világiasság útjához vezet – mutatott rá 

Ferenc pápa, és arra buzdította a hívőket, hogy kérjék mindig az Úrtól a 

szégyenkezés kegyelmét, amikor ilyen helyzetekben találják magukat. Jézus 

felfordítja a logikát, emlékezteti a tizenkettőt: „ha valaki első akar lenni, 

legyen mindenki közül az utolsó, és mindenkinek a szolgája” (vö. Mk 9,30–

37), és egy gyermeket állít közéjük. A szentatya azt kérte, hogy 

imádkozzunk az Egyházért, mindannyiunkért, hogy az Úr megvédjen az 

ambícióktól, a világiasságtól, attól, hogy nagyobbnak érezzük magunkat 

másoknál. 

Az Úr adja meg a szégyenkezés, a „szent szégyen” kegyelmét, hogy a 

kísértés pillanatában szégyenkezni tudjunk: „De hát én képes vagyok így 

gondolkodni? Amikor látom Uramat a kereszten, én arra akarom használni 

az Urat, hogy törtessek?” Adja meg az Úr a gyermeki egyszerűség 

kegyelmét, hogy rájöjjünk, csak a szolgálat útja van – fogalmazott a pápa, 

majd végül arra buzdított, mondjuk magunkról: „Csak egy haszontalan 

szolga vagyok.” 

Nagyböjt 40 napja és Hamvazószerda 

A negyvenes szám már az Ószövetségben nagy szerepet játszik: Mózes 40 

napot töltött a hegyen, hogy Isten parancsait átvegye. Illés 40 napig 

vándorolt böjtölve és imádkozva a pusztán keresztül, míg Hóreb hegyén 

Istent titokzatos módon megtapasztalhatta. Negyven évig vándorolt a 

választott nép az Ígéret földjéig, valamint Jézus maga is 40 napot volt a 

pusztában. 

Hamvazószerda a nevét a nyilvános vezeklés egykori formájától kapta: a 

vezeklők vezeklő ruhát öltöttek, majd hamuval megszórták őket. A hamu 

már az ókorban és az Ószövetségben is a semmiség és a mulandóság jelképe 

volt. „Emlékezz ember, porból vagy, s visszatérsz a porba!” 


