
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

  19.00 Fiatal házasok 

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 

Hirdetés 

1. A mostani vasárnap kettős ünnep: egyrészt ma van a papi és a 

szerzetesi hivatások világnapja. Imádkozzunk, hogy felismerjék és 

elfogadják a meghívottak Isten személyes, hívó hangját. Másrészt a 

mai napon tartjuk anyák napját, Isten éltesse sokáig őket! 

2. A múlt hétvégén megtartottuk a szentmiséken a szavazást az esti 

szentmisék időpontjával kapcsolatban, aminek eredményeképpen 

ezentúl csütörtöktől vasárnapig marad a 18 órás szentmise (nem 

lesz átállás 19 órára). A Széchenyi úton pedig marad a keddi és a 

szombati 17 órás misekezdés.  

3. A héten a szerdai katekézis, s a csütörtöki kezdő katekumen elmarad.  

4. A nyári ifjúsági táborba (június 26-30), s az apa-fia táborba (július 

1-2) még a héten lehet jelentkezni Tamás atyánál.  

 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2017. május 6. IX. évf. 19. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

2700 Cegléd, Kossuth L. tér 3. +36-53-311-144 

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

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

Húsvét 4. vasárnapja 

Abban az időben így szólt Jézus: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem 

a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki 

viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok 

pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután 

mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az 

idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.” 

Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről 

beszél. Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én 

vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. 

Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül 

megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, 

hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és 

bőségben legyen.” 

http://www.cegledplebania.hu/
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Útravaló Ferenc pápától 

Minden keresztény hivatás gyökerénél megtalálható a hit 

megtapasztalásának ez az alapvető mozzanata: hinni azt jelenti, hogy 

kilépünk saját magunkból, énünk kényelmességéből és rugalmatlanságából, 

hogy életünk középpontja Jézus Krisztus legyen. Ábrahám nyomdokain 

elhagyjuk saját földünket, bizalommal útra kelünk abban a tudatban, hogy 

Isten megmutatja számunkra az utat az új föld felé. Ez a „kilépés” nem azt 

jelenti, hogy megvetjük saját életünket, érzéseinket, emberségünket. Éppen 

ellenkezőleg: aki Krisztus nyomdokain járja az utat, az élet bőségét találja 

meg, miközben önmagát teljesen Isten és az Ő országa szolgálatába állítja. 

Jézus mondja: „Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, 

anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, s az örök élet 

lesz az öröksége” (Mt 19,29). Mindennek legmélyebb gyökere a szeretetben 

van. Valóban, a keresztény hivatás elsősorban szeretetteli meghívás, amely 

vonzza az embert, és az önmagán való túllépésre, az önközpontúságból való 

kilépésre ösztönzi, amely egy „állandó kivonulás a magába zárkózó énből 

önmaga elajándékozásának szabadsága felé, s éppen ezáltal önmaga 

megtalálása, sőt Isten felfedezése felé” (XVI. Benedek, Deus Caritas 

est kezdetű enciklika, 6). 

Nagy Szent Leó pápa: Ima a jó papokért 

Mennyei Atyánk, add meg papjaidnak szolgálatodnak 

kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét, 

hogy a tanítás, melyet nekik kell adniuk, példájukkal 

közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked 

ajándékaiból adj nekik, Urunk, okos szerénységet, bölcs 

szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, 

lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges 

szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek, és 

dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák. 

Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és test 

tisztaságában téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és 

szolgáljanak téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, 

vágyuk, Te légy a szenvedésben vigasztalásuk, a 

kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok 

között védelmük, betegségben orvosságuk. Engedd, 

Uram, hogy a Te közösséged pásztoraival békességben 

éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot 

működésükről, s az örök élet jutalmát elnyerhessék. Ámen 

Teréz anya: Nyisd fel szemünket 

Nyisd fel szemünket, Uram, 

hogy megláthassunk Téged 

fivéreinkben és nővéreinkben! 

Nyisd meg fülünket, Uram, 

hogy meghalljuk annak kiáltását, 

aki éhezik, fázik, fél, s akit leigáztak! 

Nyisd meg szívünket, Uram, 

hogy megtanuljuk egymást szeretni, 

mint ahogyan te szeretsz minket! 

Add nekünk ismét Lelkedet, Uram, 

hogy nevedben 

egy szívvé és egy lélekké forrjunk! 

Ámen. 


