
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.15 Szent László fiúkör (5-8. osztály) 

19.00 Fiatal házas 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Péntek  14.45 Felsős ifjúsági csoport (szentségekre is készülő) 

18.00 Lelkigyakorlatra megyünk az ifjúsággal  

 

Hirdetések 

1. Az elsőáldozásról készült képek elérhetőek a plébánia honlapján 

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

2. Jövő hét vasárnap a Karitász javára lesz országos gyűjtés 

templomainkban(Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kötődően) 

3. November 17-én, vagyis a mostani pénteken 17 órától szülői 

megbeszélés lesz a plébánián azok számára, akiknek a gyermeke 

idén a második évet kezdte az elsőáldozásra való felkészülésben. 

4. Előre hirdetjük, hogy a képviselő testületi gyűlés a plébánián 

november 28-án, kedden este 19 órától lesz. 

Ferenc pápa novemberi imaszándéka 

Ami Ázsiából engem leginkább megérint, az népeinek sokszínűsége, melyek 

ősi kultúrák, vallások és hagyományok örökösei. Ezen a földrészen, ahol az 

Egyház kisebbségben él, izgalmas a kihívásunk: támogatnunk kell a vallások 

és kultúrák közötti párbeszédet. 

A párbeszéd az Egyház ázsiai küldetésének lényegi része. Imádkozzunk 

Ázsia keresztényeiért, hogy segítsék elő a párbeszédet, a békét, a kölcsönös 

megértést, főként a más vallásokhoz tartozó emberekkel. 
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Évközi 32. vasárnap 

Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták 

lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé. Öt közülük ostoba volt, öt pedig 

okos. Az ostobák ugyanis, amikor fölvették lámpásaikat, nem vettek 

magukhoz olajat. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek 

edényeikben. Mivel a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és 

elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás támadt: „Itt a vőlegény, gyertek ki elébe!” 

Ekkor a szüzek mindnyájan fölkeltek és rendbehozták lámpásaikat. Az 

ostobák ekkor így szóltak az okosakhoz: „Adjatok nekünk az olajotokból, 

mert lámpásaink kialszanak.” Az okosak ezt válaszolták: „Nehogy ne legyen 

elég se nekünk, se nektek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek 

magatoknak.” Amíg azok elmentek vásárolni, megjött a vőlegény, és akik 

készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Az ajtót bezárták. Később 

megjött a többi szűz is. Azt mondták: „Uram, uram! Nyiss ki nekünk!” De ő 

így válaszolt: „Bizony, mondom nektek: nem ismerlek titeket.” Legyetek 

tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. 
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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, ne 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! 

Gondolatok a helyes imádságról I. 

Az evangélium alapvető üzenete, hogy Isten emberré lett és köztünk 

lakozott. Itt ütötte fel sátrát. Szolidaritást vállalt a szegénnyel, az elhagyottal, 

az özveggyel, a betegekkel és mindenkivel, aki körülöttünk van: a 

felebaráttal. Hozzáférhetővé tette magát, közeledett hozzánk, hogy 

elérhessük. Megértette velünk, hogy a hozzá vezető út ugyanaz, mint 

amelyik embertársainkhoz vezet. Ezt a szolidaritást az evangélium azzal 

magyarázza, hogy azonosítja az Istenhez és a felebarátunkhoz való 

viszonyunkat. Aki szereti felebarátját, szereti az Istent is, aki pedig nem 

szereti a felebarátot, nem tudja az Istent sem szeretni (1Jn 4,20). De az a 

szolidaritás, amit az utolsó ítélet leírása szemléltet, mindannyiszor 

megdöbbent, mikor olvasom.  

Az Isten annyira azonosítja magát a felebaráttal, hogy amikor annak nem 

adtam enni, az Istennek nem adtam; mikor nem adtam egy pohár vizet a 

felebarátnak, Jézus Krisztust hagytam szomjasan. Ha ezt az azonosítást 

komolyan vesszük, be kell ismernünk, hogy nemcsak egy általános 

elfogadásról vagy visszautasításról van szó, hanem ez az azonosítás a 

kapcsolatok minőségére is vonatkozik. Ha valaki befogad egy vándort a 

házába, Jézus Krisztust fogadja be; az utast azonban lehet lelkesedéssel, de 

lehet kelletlenül is, vagy belső visszautasítással is befogadni. Bánhatok vele 

úgy, mint a testvéremmel, szeretetteljesen, vagy éreztethetem vele, hogy 

kegyet gyakorolok. Ezek a színezetek valamiképpen az Úr Jézushoz való 

viszonyomban is visszatükröződnek. 

Ez azt jelenti, hogy ha gyűlölöm a felebarátomat, gyűlölöm az Istent is, ha 

félek az emberektől, félek az Istentől is, ha nincsenek barátaim, az Isten sem 

barátom. Ha sértegetem az embereket, ugyanakkor az Istent is megsértem, ha 

fölényesen semmibe sem veszem őket, valamiképp az Istenről sem veszek 

tudomást. Ha figyelmes vagyok az emberekkel szemben, az Istennel 

szemben is az vagyok, de ha kihasználom őket, az Istent is eszközül 

igyekszem felhasználni, céljaimnak alárendelni. 


