
Közösségi alkalmaink a héten 

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

  19.00 Fiatal házasok 

Kedd  14.30 7-8 osztályosok ifjúsági közösség 

  18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Péntek  14.00 Szent Teréz lánykör 

  18.00 Gimnazista, egyetemista ifjúsági csoport 

Szombat  10.00 Ministráns-foglalkozás (kivételesen nem 9.30!) 

Hirdetések 

1. A betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatása jövő hét 

vasárnap, április 2-án, a fél10es szentmise keretében lesz. Április 

elsején, szombaton délelőtt 9 órakor pedig számukra lenne 

bűnbánati alkalom a templomban, ami az Egyház előírása szerint 

közvetlenül megelőző feltétele a kenet felvételének. Iratkozzunk fel 

erre a sekrestyében! 

2. Nagyböjti lelkigyakorlatos estéinket Pető Gábor atya tartja, 

amelynek a maradék időpontjai a következők (gyónási lehetőséggel):  

március 26 (vasárnap 18h)  

április 1 (szombat 18h) 

3. Előre hirdetjük, hogy április 22-én lesz az egyházmegyei 

ministráns-találkozó, amelynek programja a hirdetőtáblán 

olvasható. Közösen mennénk erre vonattal a gyerekekkel. 
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Nagyböjt 4. vasárnap 

Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, 

lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.” Meghallotta ezt néhány körülötte 

álló farizeus, és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” Jézus így 

felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy 

láttok, ezért megmarad bűnötök.”  

4. A gyermekek számára külön gyónási lehetőséget biztosítunk április 

3-án, délután 15 órától. 

5. Mivel az Országgyűlés határozata alapján Nagypéntek munkaszüneti 

nap lett, kérjük a testvéreket, úgy tervezzük meg előre a 

Nagyhetünket, hogy a szokásainktól eltérően vegyünk részt a Szent 

Három Nap minden napján. Így tudjuk csak lelküket felkészíteni 

Jézus húsvéti ünnepére. 

6. Jövő vasárnap a Laetare (örvendezés) vasárnap. Ez egyrészt Húsvét 

közeledtét jelzi, másrészt egyfajta hálaadás az Isten felé azokért a 

kegyelmekért, amelyet a nagyböjti önmegtagadásainkért már 

megkaptunk. Ezen a vasárnapon lesz országos gyűjtés is a szentföldi 

keresztény megsegítésére.  

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


Útravaló Ferenc pápától 

Ha azt kérdezem, mind bűnösök vagytok-e, azt válaszoljátok: „Igen, atyám, 

mind azok vagyunk.” – „És mit tesztek, hogy megbocsáttassanak bűneitek?” 

– „Meggyónjuk őket.” – „És hogyan mentek gyónni?” – „Hát, odamegyünk, 

elsoroljuk a bűneinket, a pap feloldoz, három Üdvözlégyet ad penitenciaként, 

aztán hazamegyünk békével.” Ha ezt felelitek, akkor nem értettétek meg a 

lényeget! – hangsúlyozta a szentatya. – Csak elmentetek a gyóntatófülkébe, 

és mint egy közhivatalban, elintéztetek egy ügyet. Nem úgy mentetek oda, 

hogy szégyenkeztetek tetteitek miatt. Láttatok néhány foltot a 

lelkiismereteteken, és tévesen azt hittétek, hogy a gyóntatószék egy tisztító, 

ahol kiveszik a foltokat. Nem voltatok képesek szégyenkezni a bűneitek 

miatt. 

Szégyenkezni kell tehát, de tudatában kell lenni a megbocsátásnak is. Helyet 

kell csinálnunk a lelkiismeretünkben a megbocsátásnak, a csodának, amit 

Isten a szívünkben véghezvisz. Ha ugyanis ez a csoda nem tud oda belépni, 

akkor a gyónás után kimegyünk, találkozunk egy barátunkkal, és elkezdünk 

kibeszélni valakit, vagyis tovább vétkezünk. Csak akkor tudok én is 

megbocsátani, ha úgy érzem, hogy nekem is megbocsátottak – magyarázta a 

pápa. – Ha nem vagyunk tudatában annak, hogy megbocsátottak nekünk, 

akkor soha nem fogunk tudni mi magunk megbocsátani. Mindig bennünk 

lesz a többiekkel való leszámolás vágya.  A megbocsátás teljes. De csak 

akkor vagyunk rá képesek, ha miután érezzük, hogy vétkeztünk, szégyelljük 

magunkat, és bocsánatot kérünk Istentől. S ha érezzük az Atya 

megbocsátását, mi magunk is meg fogunk tudni bocsátani. 

Az evangéliumban szereplő szolga úgy érezte, megúszta a dolgot, és 

ravasznak gondolta magát. Azonban nem fogta föl ura nagylelkűségét. 

Hányszor van úgy velünk, hogy kilépünk a gyóntatószékből, és úgy érezzük, 

megúsztuk? Ez nem a bocsánat elnyerése, hanem képmutatás: egy 

álmegbocsátás kicsikarása, ellopása – nyomatékosította Ferenc pápa. 

Az élet igéje márciusban 

„… engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,20) 

Pál apostol tapasztalata is hasonló, mert üldözte a keresztényeket, aztán 

teljesen váratlanul egyik útja során találkozott Isten ingyenes szeretetével. 

Isten pedig éppen őt küldte, hogy nevében hirdesse a kiengesztelődést. 

Így szenvedélyes és hiteles tanúságtevője lett Jézus misztériumának: 

halálának és föltámadásának, amellyel kiengesztelte a világot Istennel, hogy 

mindenki megismerhesse és megélhesse a közösséget vele és a testvérekkel. 

Pál igehirdetése által az evangéliumi üzenet – „engesztelődjetek ki Istennel” 

– még a pogányokhoz is eljutott, és meghódította őket, pedig akkoriban úgy 

tekintettek rájuk, hogy ők állnak legmesszebb az üdvösségtől. 

Hagyjuk, hogy Isten irgalma – túláradó szeretete – a mi szívünket is 

meggyógyítsa, annak ellenére, hogy sokszor elbizonytalanodunk a hibáink és 

tévedéseink miatt, amelyek el akarják hitetni velünk, hogy nincs is 

szükségünk erre. Ő végre szabaddá tesz minket, hogy másokkal is 

megosszuk ezt a mérhetetlen kincset, és hozzájáruljunk a béke építéséhez, 

mely Isten terve az emberiségről és az egész teremtett világról. Ez fölötte áll 

a történelem minden ellentmondásának, ahogy Chiara Lubich is írja: 

„A kereszten, Fiának halála által Isten tanúságot tett irántunk való végtelen 

szeretetéről. Krisztus keresztje által kiengesztelt minket önmagával. 

Hitünknek ez az alapigazsága ma különösen is aktuális. 


