
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági csoport 

18.00 Biblia óra 

Kedden  18.00 Kezdő katekumen 

Szerdán  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtökön 19.00 Haladó katekumen 

Pénteken 18.00 Nagyobbak ifjúsági csoportja 

Szombaton  9.30 Ministráns-foglalkozás 

 

Hirdetések 

1. Lányok-asszonyok kirándulás 2015. október 10. Péliföldszentkeresztre 

Indulás reggel 7.30-kor a templom elől----érkezés kb. 19 óra költség: 3500ft 

Részletek a hirdetőtáblán, jelentkezni a sekrestyében, vagy Sági Anikó/ 

Lipóczki Erzsike testvéreinknél lehet 

 

2. Október 1-től beáll a téli miserend templomainkban, tehát 

a kápolnában az esti szentmisék 18 óra helyett 17-kor  

a templomban 19 óra helyett 18-kor kezdődnek 

 

 

 

Mária Rádió Cegléd Fm 88.3 MHz 

2700 Cegléd Eötvös tér 3. 

 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2015. szeptember 20. VIII. évf. 1. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

2700 Cegléd, Kossuth L. tér 3. +36-53-500-950 

www.cegled-plebania.net     szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu 

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

Szent Kereszt ünnepe 

A vasárnapi evangélium: 

„Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az 

Emberfia. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az 

Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen 

őbenne. 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 3,13-17) 

Útravaló  

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, amely a ceglédi 

templomunk búcsújának napja, igazi örömhírrel ajándékoz meg az Egyház. 

János evangéliumának egyik legszebb részletét hallottuk az evangéliumban: 

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

őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

A Számok könyvében olvashattuk, hogy a zúgolódó népre mérges 

kígyók támadnak a hűtlenségek és a lázadozások miatt, azonban Isten 

szabadulási, életben maradási lehetőséget ajánl fel nekik. Mindaz, aki a 

rézkígyóra feltekint, az nem hal meg, Isten életet biztosít a számára. 

http://www.cegled-plebania.net/
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Mi, akik a szent keresztre, ha hittel feltekintünk, megmenekülhetünk 

a bűnnek a marásától, a lelki haláltól. De mi jelent hittel feltekinteni? Azt, 

hogy Isten már bebizonyította irántunk való végtelen és túláradó szeretetét. 

A mi személyes megmenekülésünkhöz, szabadulásunkhoz nem elég 

Jézusnak az értünk való életáldozata, ha nincs meg bennünk a hittel való 

rátekintés. Nekem is mindennap oda kell mennem a kereszthez, s eggyé 

válnom a szeretetben Ővele. A mi földi életünk a Vele való szüntelen úton-

levés, amely kísértésekkel és akadályokkal van tele. Nem egyedül kell 

mennem, Krisztus mindig ott halad előttünk keresztjével, halálával, 

feltámadásával, s hazavezet bennünket. 

Merek-e gyenge lenni, vagy éppen hibázni? Mindig erősnek igyekszem 

bizonyulni? Életem minden problémáját magam igyekszem megoldani? 

Az élet igéje szeptemberben 

„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” 

A különbözőség egy családon belül is előfordul, vagy a munkahelyen, a 

szomszédságban, még akkor is, ha azonos kultúra képviselői vannak együtt. 

Ha mi örülnénk annak, ha valaki időt szánna ránk és meghallgatna 

bennünket, vagy segítene felkészülni egy vizsgára, vagy munkát keresne 

nekünk, esetleg rendbe tenné a lakásunkat, akkor talán a másik embernek is 

hasonló vágyai vannak. Jó lenne, ha rá tudnánk érezni, ha odafigyelnénk rá, 

őszintén meghallgatnánk, megpróbálnánk belebújni a bőrébe. 

A Szentatya szeptember havi imaszándéka 

Egyetemes: Hogy gyarapodjanak a képzés és a munka lehetőségei a fiatalok 

számára. 

Evangelizációs: Hogy a hitoktatók hiteles tanúságtevői legyenek annak a 

hitnek, amelyet hirdetnek. 

Heti szentjeink 

Szeptember 21. Szent Máté apostol és evangélista 

Nevének jelentése: Isten ajándéka. A pénzváltóasztal mellől hívta meg őt az 

Úr, az első evangélium szerzője. Jézus hívására otthagyta korábbi életét, 

egzisztenciáját, s tanítványává lesz a Mesternek. Amikor Jézust a házában 

vendégül látta, odajött hozzá sok vámos és bűnös. Jézus velük tudatosan 

vállalta a sorsközösséget, hiszen maga mondta, hogy a betegeknek kell az 

orvos. Máté a hagyomány szerint Etiópiában és Perzsiában hirdette az 

evangéliumot. Ő a vám- és pénzügyőrök, bankárok védőszentje.  

Szeptember 23. Pietrelcinai Szent Pio szerzetes 

1887-ben született Francesco Forgione Pietrelcinában, szülei második 

gyermekeként. 1903-ban belépett a Kapucinus Ferences Testvérek Rendjébe, 

s 1910-ben szentelték pappá. Ami az ő személyével kapcsolatban az emberek 

számára beugrik, hogy viselte Krisztus Urunk szent sebeit, a stigmákat, 

továbbá az egész világon elhíresült gyóntató volt, ahová mindenhonnan 

özönlöttek a hívek. 1968. szeptember 23-án halt meg, 2002-ben II. János Pál 

pápa avatta szentté Rómában. Pio atya a kamaszok és a civil önkéntesek 

védőszentje. 

Szeptember 24. Szent Gellért püspök 

980-ban született Giorgio Sagredo Velencében. Szülei az ötéves fiút súlyos 

betegsége miatt a San Giorgio-szigetre vitték, s az itt élő szerzetesek imájára 

meggyógyult, később közéjük állt bencésnek. A Szentföldre tervezett utazása 

közben találkozott Gaudientius pannonhalmi apáttal, aki rávette, hogy inkább 

maradjon itt a Magyar Királyságban. Amikor Gellért találkozott Szent István 

királlyal, megbízást kapott Imre fiának nevelésére. Ezt követően remeteségbe 

vonult, majd 1030-ban csanádi püspök lett. Szent István király halála után 

nehéz idők következtek, 1046-ban Gellért és néhány püspöktársa 

vértanúhalált halt a mai Gellérthegynél. VII. Gergely pápa avatta szentté 

Istvánnal és Imrével együtt 1083-ban. 

 


