
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági csoport 

18.00 Biblia óra 

Szerdán  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtökön 19.00 Haladó katekumen 

Pénteken 18.00 Nagyobbak ifjúsági csoportja 

Hirdetések 

1. Október 25-én, vagyis jövő hét vasárnap átállunk a nyári 

időszámításról a télire. Tehát szombatról vasárnapra virradóan 

állítjuk át az órákat egy órával vissza. Figyeljünk oda majd a 

vasárnapi mise kezdéseire.  

2. November elseje, Mindenszentek parancsolt ünnepe idén 

vasárnapra esik, s a rá következő nap halottak napja 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. 

3. Október 23-án, vagyis a héten pénteken (ha nem esik nagyon az 

eső) reggel 8 órakor megyünk a ministránsokkal közös horgászásra. 

Kérném a szülőket, hogy akiknek a gyermekeik jönnek, azok 

feltétlenül jelentkezzenek Tamás atyánál.  

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. Október 23-án, pénteken este 19 órától a Concertino 

kamarazenekar Vivaldi estet ad templomunkban.  
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Missziós vasárnap (évközi 29.) 

  Ekkor eléje járultak Zebedeus fiai, Jakab és János, és így szóltak: 

„Mester! Azt akarjuk, hogy amit kérünk, tedd meg nekünk.” Ő megkérdezte 

tőlük: „Mit akartok, hogy megtegyek nektek?” Azt felelték: „Tedd meg nekünk, 

hogy egyikünk a jobbodon, másikunk pedig a bal oldaladon ülhessen a te 

dicsőségedben.” Jézus erre azt mondta nekik: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-

e inni a pohárból, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a 

keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Ők azt felelték neki: „Meg 

tudunk.” Ekkor Jézus azt mondta nekik: „A pohárból, amelyből én iszom, inni 

fogtok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is meg 

fogtok keresztelkedni. De azt megadni, hogy a jobbomon vagy a balomon ki 

üljön, az nem az én dolgom. Az azoké lesz, akiknek készítették.” Amikor a tíz 

meghallotta ezt, haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. Jézus azonban magához 

hívta őket, és azt mondta nekik: „Tudjátok, hogy akiket a nemzetek 

fejedelmeknek tekintenek, azok uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak 

felettük. Köztetek azonban ez nem így van, hanem aki nagy akar lenni, az legyen 

a ti szolgátok; aki pedig első akar lenni köztetek, az a szolgája lesz mindenkinek. 

Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 

szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” 
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Útravaló 
A zebedeus fiúk önző módon, a többi apostol rovására akarják biztosítani 

maguknak a két fő helyet az Isten Országában. Mintha semmit sem értettek 

volna meg Jézus három éves tanításából és életpéldájából. Nagyon evilági 

módon gondolkodnak, de a többiek is, akik ezen megsértődnek. Jézus nagy 

szeretettel maga köré ülteti őket, és újra elmagyarázza: a világ fiai 

versengenek, hatalmaskodnak, féltékenykednek, ítélkeznek… De 

KÖZTETEK NE ÍGY LEGYEN!!! Ha köztetek is így van, akkor nem léptek 

be az Isten Országába. Az apostolok féltékeny irigysége megmérgezi a 

szívüket. Nem veszik észre, hogy egyformán vétkes az is, aki uralkodni akar, 

és az is, aki féltékenyen megsértődik. Mert mindegyik a szeretet 

KAPCSOLATÁT teszi tönkre. Jézus pedig azt mondja: úgy szeressétek 

egymást, ahogy én szeretlek titeket!  

Vizsgáljuk meg életünket, hogy köztünk, bennünk ez hogyan van jelen! 

Nehogy az utolsó pillanatban derüljön ki, hogy az a hely, amit Jézus nekünk 

készített, azt nem foglalhatjuk el, mert be sem mehetünk az Ő örök Országába. 

Ferenc pápa üzenete a 2015. évi missziós világnapra 

A misszió nem más, mint szenvedélyesen szeretni Jézus Krisztust és 

ugyanakkor szenvedélyesen szeretni az embereket. Amikor megállunk 

imádkozni a keresztre feszített Jézus előtt, felismerjük szeretetének 

nagyságát, amely méltóságot kölcsönöz nekünk és támogat bennünket. 

Ugyanakkor érezzük, hogy a szeretet, amely átszúrt szívéből árad, Isten egész 

népére és az egész emberiségre kiterjed, és ebből értjük meg, hogy Ő fel akar 

használni bennünket is, hogy egyre közelebb kerüljön szeretett népéhez és 

mindazokhoz, akik őszinte szívvel keresik őt. Jézus missziós parancsa: 

„Menjetek!” vonatkozik az Egyház mindig megújuló missziós feladataira és 

helyzeteire. Az Egyházon belül mindenki meg van hívva az Evangélium 

hirdetésére életünk tanúságtételével. 

Kedves testvéreim, a misszionárius szenvedélyének középpontja az 

Evangélium. Szent Pál ezért mondhatta: „Jaj nekem ugyanis, ha nem 

hirdetem az evangéliumot” (1 Kor 9,16). Az Evangélium az öröm, a 

felszabadulás, az üdvösség forrása minden ember számára. Az Egyház 

tudatában van ennek az ajándéknak, ezért nem fárad bele, hogy szüntelenül 

hirdesse mindenkinek azt, „ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a 

szemünkkel láttunk” (1 Jn 1,1). Az Ige szolgáinak – a püspököknek, 

papoknak, szerzeteseknek és világiaknak – az a küldetése, hogy mindenkit 

kivétel nélkül személyes kapcsolatba hozzanak Krisztussal. Az Egyház 

missziós tevékenységének hatalmas területén minden megkeresztelt ember 

hivatásának része, hogy személyes helyzetének megfelelően a lehető 

legjobban megélje a missziót. 

Heti szentünk 

Október 23. Kapisztrán Szent János emléknapja 

1386-ban a közép-olaszországi Capistrano községben született, foglalkozását 

tekintve ügyvéd volt és Perugia kormányzója. 30 éves korában 

megözvegyülve belép a ferences rendbe, Sziénai Szent Bernardinnak 

élethosszig jó barátja. János a huszita mozgalommal való konfliktus 

megoldása kapcsán került kapcsolatba Magyarországgal. 1453-tól őt bízza 

meg a pápa a törökök elleni keresztes védelmi hadjárat megszervezésével. 

Ebben igazi támogatást csak a magyar néptől és a szentéletű Hunyadi János 

törökverő hőstől kapott. A két Jánost lelkes barátság köti össze, hadi téren 

Hunyadi műve, lelkileg Kapisztráné a nagy nándorfehérvári (ma belgrádi) 

diadal 1456-ban. Emléke ennek az ütközetnek a déli harangszó, az Úrangyala 

imádság és Urunk Színeváltozásának ünnepe is.  


