
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  19.00 Fiatal házasok csoportja 

Kedden  18.00 Kezdő katekumen 

Szerdán  18.30 Felnőtt katekézis 

Pénteken 16.00 Nagyobbak ifjúsági csoportja 

Hirdetések 

1. Jövő hét vasárnapján, november 1-én, Mindenszentek parancsolt 

ünnepe lesz. Kérjük azokat, akik új síremlékük megáldását kérik, 

jelentkezzenek a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában. Október 

31-én, szombaton 14 órakor a temetőkben igeliturgia keretében 

fogjuk ezeket megáldani. 

2. November 2-án halottak napja. Ezen a napon reggel 7 és este 6 

órakor is lesz szentmise templomunkban. 

3. Ugyanezen a napon, november 2-án, hétfőn este lesz a 

családközösség szokásos havi együttléte a közösségi házban. 

4. Sok szeretettel ajánljuk kedves keresztény testvéreink számára „Új 

esély” című filmet megtekintésre. A ceglédi moziban október 29-étől 

vetítik 17.30-as kezdéssel.  

5. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat 

az idei évre, azok tegyék meg a hátralévő két hónapban a plébánia 

irodájában. 
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Évközi 30. vasárnap 

 Ezután megérkeztek Jerikóba. Amikor kiment Jerikóból 

tanítványaival és a nagy sokasággal, a vak Bartímeus, Tímeus fia az útfélen 

ült és kéregetett. Amint meghallotta, hogy a Názáreti Jézus az, elkezdett 

kiáltozni: „Jézus, Dávid Fia! Könyörülj rajtam!” Sokan leintették őt, hogy 

hallgasson. Ő azonban annál jobban kiáltozott: „Dávid Fia! Könyörülj 

rajtam!” Jézus megállt és megparancsolta, hogy hívják őt eléje. Erre 

odahívták a vakot, ezekkel a szavakkal: „Bízzál! Kelj föl, hív téged!” Mire 

az ledobta a felső ruháját, felugrott és odament hozzá. Jézus megszólította és 

megkérdezte: „Mit akarsz, mit cselekedjek neked?” A vak azt felelte neki: 

„Mester! Hogy lássak!” Jézus erre azt mondta neki: „Menj, a hited 

meggyógyított téged.” Erre azonnal látni kezdett, és követte őt az úton. 

Útravaló 
A testi fogyatékosságok az ókorban sokkal súlyosabb teherként nehezedtek 

az emberre, mint ma. Teljes tehetetlenséget, kiszolgáltatottságot és 

reménytelenséget eredményezett az ember számára. A próféták, Izajás és 

Jeremiás is a fogyatékok meggyógyításával jellemzi a messiási kort,            
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és a messiás személyét. Jézus gyógyításai ezért olyan fontosak, mert ezek 

által tárul föl kortársai számára, hogy elérkezett az Isten Országa.  

Jézus azonban egy másfajta vakságra is felhívja a zsidóság és a mi 

figyelmünket is. A lelki vakságra. Ez nagyobb fogyaték minden testi bajnál, 

mert az ember lelkét teszi bénává, vakká, süketté és némává. Jézus egy 

alkalommal azt mondja a farizeusoknak és az írástudóknak: ha tényleg vakok 

volnátok, nem volna bűnötök, de ti azt mondjátok, hogy látunk, ezért 

megmaradtok bűneitekben.  

A keresztény embernek is az egyik legnagyobb veszélye, hogy azt hiszi, 

hogy lát, ért, hall, hisz. Már észre sem veszi, hogy fogyatékos. Ezért nem 

kéri Jézust Bartimeus hitével: Uram, hogy lássak! Pedig csak Jézus Krisztus 

képes látóvá, értővé és Isten akaratát megvalósító kereszténnyé tenni. A vak 

koldussal együtt mi is kiáltsuk hittel és bizalommal Jézusnak: Uram add, 

hogy lássak! 

Louis és Zelie Martin szentté avatása 

2015. október 18-án vasárnap a délelőtti szentmise keretében avatta szentté 

Ferenc pápa Kis Szent Teréz szüleit, Louis és Zelie Martint. Házasságukat 

1858-ban kötötték meg. Zelie fennmaradt levelei mesélnek az utókornak a 

család életéről. A 218 darab, 1863 és 1877 között íródott levél a család 

mindennapjairól szól, gyermekeik születéséről és közülük négy gyermek 

elvesztéséről. 

Minden reggel 5 óra 30 perckor misén vett részt a Martin család, együtt 

imádkozták az Úrangyalát és a vesperást, szigorúan az Úrnak szentelték a 

vasárnapokat, komolyan vették a böjtöt adventben és nagyböjtben – 

ugyanakkor a levelek tanúskodnak a vidám percekről is, viccekről, 

játékokról; Louis szeretett horgászni és biliárdozni. 

Szegényeket hívtak meg ebédre és látogatták a betegeket; lányaikat arra 

tanították, hogy a szegényekkel, kisemmizettekkel egyenrangúként bánjanak. 

Amikor Zelie 46 évesen meghalt, Louis magára maradt öt lánygyermekével 

– Teréz még csak négy és fél esztendős volt akkor. Louis Martin hosszas 

betegeskedés után 1894-ben hunyt el. 

Mi is próbáljuk megélni ebben a kölcsönös szeretetben házasságunkat, 

kapcsolatainkat, Istennel való életünket, hogy Krisztus bennünk való élete 

minél több ember számára valóban az út, az igazság és az élet lehessen. 

Heti szentjeink 

Október 28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe 

Simon kánai származású zelóta volt. Ő a halászok és erdészek védőszentje. 

Júdás Tádé nevéhez fűződik az Újszövetség egyik levele, amelyben 

óvatosságra inti a keresztényeket, hogy szakadás ne támadjon közöttük. Ő 

Örményország és Szentpétervár védőszentje.  

Október 31. Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú 

1911-ben született Nagybocskón egy sokgyermekes család kilencedik 

gyermekeként. Huszton végezte gimnáziumi tanulmányait, teológiát pedig 

Rómában tanult. 1939-től az ungvári szeminárium spirituálisa és 

filozófiatanára volt. 1944-ben szentelték püspökké, majd 1947-ben Sztálin 

engedélyezte az ő likvidálását. Hruscsov megbízta Szudoplatov Pavelt az 

akció felügyeletével. 1947. október 27-én Iványi község mellett a püspök 

kocsiját felborították, a benne ülőket pedig vasdorongokkal ütötték. A 

püspök nem halt bele sérüléseibe, s a kórházban sikeresen megműtötték. Az 

ügynökként ott dolgozó egyik alkalmazott azonban kurare-injekcióval 

megmérgezte őt. 2001-ben II. János Pál pápa avatta boldoggá. 


