
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiúkör  

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.45 Felsős ifjúsági csoport 

18.00 Gimnazista csoport 

            Egyetemista csoport 

Hirdetések 

1. A keresztények egységéért való közös imádság, vagyis az 

ökumenikus imahét holnap fog kezdődni, minden este 18 órás 

kezdettel. Emiatt csütörtökön és pénteken is reggel 7kor lesznek a 

szentmisék. Részletek a Tanítvány a belső oldalán találhatóak. 

2. Az ökumenikus imahéten a házigazdák kedden mi vagyunk. 

Kérnénk a testvéreket, hogy hozzanak felajánlásként egy tálca 

süteményt 17.30-ra a helyszínre. Előre is köszönjük! 

3. Kedden a haladó katekumen és szerdán a felnőtt katekézis 

elmarad. A haladó katekument január 30-án kedden pótoljuk. A 

csütörtöki kezdő katekumen viszont meg lesz tartva. 

4. A Szent Lőrinc Alapítvány 2018. február 10-én, szombaton 19.00 

órakor rendezi meg a KERESZTÉNY BÁLT a Kossuth Lajos 

Művelődési Központ kamaratermében. Jegyek vásárolhatók az alábbi 

elérhetőségeken: Huszárné Baranyi Andrea 30/444-84-81 vagy 

Turainé Éva 30/916-81-79. Jegyár: 6.500.-Ft. A szervezők a bál teljes 

bevételét jótékonysági célokra fordítják. 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2018. január 21. X. évf. 3. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

2700 Cegléd, Kossuth L. tér 3. +36-53-311-140 

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

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

Évközi 3. vasárnap 

Miután Jánost átadták, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten 

evangéliumát. Azt mondta: ,,Betelt az idő, és elközelgetett az Isten országa. 

Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.’’ Amikor a galileai 

tenger mellett elment, meglátta Simont és testvérét Andrást, amint hálót 

vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Jézus azt mondta nekik: ,,Jöjjetek 

utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket!’’ Ők azonnal elhagyták 

hálóikat, és követték őt. Kissé továbbmenve meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, 

és testvérét, Jánost, amint ők is hálóikat javították a hajóban, és azonnal hívta 

őket. Azok pedig elhagyva apjukat, Zebedeust a béresekkel együtt a hajóban, 

követték őt. 

Szent Antal életrajzából, amelyet Szent Atanáz püspök írt meg 

A szülők halála után húgával egyedül maradva a körülbelül 18-20 éves 

Antal átvette a ház és húga gondviselését. 

Nem telt el még hat hónap sem a szülők halála után, amikor szokása 

szerint a vasárnapi misére ment, és útközben azt forgatta magában, hogy 

hogyan hagyták el az apostolok mindenüket, és követték Üdvözítőnket, és 

azokra is gondolt, akik az Apostolok Cselekedetei szerint minden 
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vagyonukat eladták, árát pedig az apostolok lábához tették, hogy a 

szegényekről gondoskodjanak belőle. Elgondolkodott azon is, hogy az 

ilyeneket micsoda remény várja a mennyben. Ezen elmélkedve lépett be a 

templomba, s történt, hogy amikor az evangéliumot olvasták, Antal hallotta, 

hogy az Úr azt mondja a gazdag ifjúnak: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, 

add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a 

mennyben. Aztán gyere, és kövess engem! (Mt 19, 21) 

Antal ekkor, mintha isteni indításra jutottak volna eszébe a szentek, s 

mintha őmiatta olvasták volna az említett részt, mihelyt kijött a szentmiséről, 

az őseitől örökölt birtokot (mintegy 300 szántásnyi termékeny és szép 

fekvésű földje volt), elajándékozta a falusi szomszédoknak, hogy az ne 

legyen terhére sem neki, sem a húgának. Aztán pénzzé tette minden 

ingóságát, s az érte kapott nagy összeget szétosztotta a szegények között, 

csak egész keveset tartott vissza a húga számára. 

Legközelebb a vasárnapi misére menve hallotta, hogy az Úr azt mondja az 

evangéliumban: Ne aggódjatok a holnap miatt! (Mt 6, 34) Ezután már azt 

sem tudta elviselni, hogy valamije is maradjon, s kimenve, azt is szétosztotta 

a szegényebbek között. Húgát az általa ismert szüzekre és a hívekre bízta, 

hogy ők neveljék. Ő maga pedig ettől kezdve háza közelében önmegtagadó 

életre adta magát, és kemény, önmegtartóztató életet élt. 

Saját kezével dolgozott, mert ezt hallotta: Aki nem dolgozik, ne is 

egyék! (2 Tessz 3, 10) Így részben magának tudott kenyeret venni, részben a 

szegényeken tudott segíteni. Gyakran imádkozott, mivel azt tanulta, hogy 

visszavonultan, szünet nélkül kell imádkozni (vö. 1 Tessz 5, 17); annyira 

figyelt a szentírási olvasmányokra, hogy abból semmit sem felejtett el, 

hanem mindent megjegyzett, úgyhogy végül is emlékezete szolgált neki 

könyv gyanánt. 

 

 


