
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Szent László fiúkör (5-8. osztály) 

18.00 Bibliaóra 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Péntek  14.30 Felsős ifjúsági csoport (szentségekre is készülő) 

18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

            Egyetemista csoport 

Hirdetések 

1. A mai napon van templomunk búcsúja, Szent Kereszt ünnepe. A 

mai fél10-es szentmise után egy kis agapét tartunk a plébánia 

kertjében, ahová mindenkit szeretettel hívunk! Továbbá ne 

feledkezzünk meg arról, hogy a mai napon teljes búcsút lehet nyerni. 

2. Hirdetjük, hogy gyermekeink számára, akik megfelelően felkészültek 

az Eucharisztia vételére két éven keresztül, azoknak október 22-én, a 

fél10-es szentmisében lesz az elsőáldozás. 

3. Előre hirdetjük, hogy a nagymarosi ifjúsági találkozó október 7-én, 

szombaton lesz. 

4. Október 14-ére, szombatra egyházközségi kirándulás szervezünk. 

Részletek a Tanítványban elhelyezett lapon, illetve a templomban 

található plakátokon vannak. Jó lenne, ha közösségünkből minél 

többen részt tudnánk ezen az együttléten! 

5. Készülve a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra, amelynek 

hazánk ad majd otthont, kitettük a hátsó asztalra az ezért való 

imádságot, amelyből családonként egyet haza vihet mindenki. 
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Szent Kereszt ünnepe, templomunk búcsúja 

Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta a Hór 

hegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt. 

A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Isten és 

Mózes ellen: „Miért hoztál ki minket Egyiptomból, azért, hogy meghaljunk 

itt a pusztában? Nincsen kenyér, nincsen ivóvíz, és unjuk már e semmit érő 

manna-étket is!” Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, s ezek 

megmarták őket, úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. 

Erre Mózes elé járultak, és így kérlelték őt: „Vétkeztünk, lázadoztunk Isten 

ellen és teellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr!” 

Mózes tehát közbenjárt a népért, és az Úr így válaszolt: „Csináltass egy 

rézkígyót, és tűzd ki jelül egy fára. Akit marás ért és rátekint, az életben 

marad.” Csináltatott is Mózes egy rézkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit 

megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt. 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, 

aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért 

küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön 

általa a világ.” Jn 3,15-17 

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


Útravaló  

Minden embernek megvan a maga személyes története, amely egyedivé 

teszi. Lehet, hogy elfogadták, lehet, hogy elvetették, hogy lelki 

szenvedéssel, problematikus szülő-kapcsolatokkal terhes múltat hordoz. De 

minden emberben erős vágy él és egyben bizonyos félelem: vágyódik egy 

bensp közösségre és valahová tartozásra, de ugyanakkor fél is tőle. Mi 

emberek leginkább a szeretetre vágyunk, és attól is félünk a legjobban. A 

szeretet sebezhetővé tesz: megnyit bennünket, de éppen emiatt ejthet sebet 

rajtunk a visszautasítás vagy az elválás. Kívánjuk a szeretetet, de tartunk a 

vele járó függőségtől és elkötelezettségtől.  

Amikor leveszik az emberek az álarcukat és sebezhetővé válnak, felfedezik, 

hogy a közösség rettenetes hely, mivel a kapcsolatok helye, mert feltárja 

érzésvilágunk sebzettségét, és arra is ráébreszt, hogy milyen nehéz is együtt 

élni másokkal, különösen bizonyos személyekkel. Annyival könnyebb 

könyvekkel és tárgyakkal, televízióval, kutyával, macskával együtt élni! 

Annyival könnyebb egyedül élni, és csak akkor tenni valamit másokért, 

amikor kedvünk van hozzá! 

A közösség olyan hely, ahol feltárulnak az egyén korlátai, félelmei és 

önzése. Az ember felfedezi szegénységét és hibáit, képtelenségét arra, hogy 

kijöjjön egyesekkel, zárlatait, megzavart érzelemvilágát vagy szexualitását, 

frusztráltságát, féltékenységeit, rombolni vágyását. Amíg egyedül volt, azt 

hihette, hogy mindenkit szeret. Mivel most állandóan másokkal együtt él, 

rájön, mennyire képtelen szeretni, visszautasítja a többieket, mennyire be 

van zárva önmagába. Önmagunk leleplezését nehéz elviselni… Merek-e 

gyenge lenni? Van-e gyógyító közösségi tapasztalatom? Isten gyógyítását 

érzem az életemen? Egyáltalán engedek-e igazán közel magamhoz másokat? 

Ima az Egyházközségért 

        Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője és a mi szerető 

Mennyei Atyánk! Áldunk, és dicsőítünk Téged! Kérünk Téged, töltsd be 

fényeddel egyházközségünket, amit most Neked ajánlunk, hogy itt minden 

gyermeked otthonra találjon, megismerjen, és egyre jobban szeressen 

Téged! Legyen meg a Te szent akaratod mindannyiunk életében és egyház- 

községünkben is! 

        Úr Jézus Krisztus, Testvérünk és Mesterünk! Imádunk és magasztalunk 

Téged! Te ismered örömeinket, fájdalmainkat, sikereinket, kudarcainkat, 

terveinket és vágyainkat. Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot, 

és add, hogy Benned minél többen rátaláljanak! Engedd, hogy felismerjünk 

Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket! Adj nekünk vágyakozást és 

reményt egy Istenben gyökerező élet után! Segíts, hogy döntsünk Melletted, 

és kövessünk Téged! Adj halló fület és készséges szívet, hogy meghalljuk 

szavad és engedelmeskedjünk kéréseidnek! Önts erőt és bátorságot 

mindazokba, akik országod eljöveteléért fáradoznak! 

        Szentlélek, Szeretet, Imádság és Egység Lelke! Szükségünk van Rád, 

hívunk Téged, jöjj el! Áradj ki gazdagon Egyházadban itt és most! Készíts 

fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, melyekkel el akarsz halmozni 

minket! Vezess bennünket indításaiddal, hogy mindig a közösség javára 

használjuk őket! 

        Szűz Mária, Édesanyánk! Rád bízzuk magunkat, családjainkat, 

közösségeinket, egyházközségünket, a szegényeket és a betegeket! Vezess 

bennünket egyre közelebb szeretett Fiadhoz! Könyörgünk papjainkért, 

szeretett gyermekeidért és különös védelmedet kérjük rájuk. Szent Erzsébet, 

Szent Imre és összes magyar szentjeink, akik különös módon megismertétek 

és megéltétek Isten Igéjét, imádkozzatok értünk, hogy Isten országa egyre 

inkább élővé és láthatóvá váljék bennünk és általunk! 

        Szent Mihály arkangyal és összes szent angyalok, védelmezzetek és 

segítsetek bennünket, hogy hűségesen teljesíthessük Isten akaratát! 

Ámen. 


