
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

 Péntek  14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. A mai fél10es búcsúi szentmise után szeretettel hívjuk és várjuk a 

híveket egy kis agapéra a plébániára! 

2. Szeptember 21én, pénteken 17 órától lesz a szülői értekezlet a 

plébánián azok számára, akiknek gyermeke most októberben lesz 

elsőáldozó. Elsőáldozás időpontja idén október 21-ére esik. A 

bérmálkozás idén december 2-án lesz. 

3. Szeptember 21-én, most pénteken Szent Máté evangélista ünnepe 

lesz. 

 

 

 

Teréz anya gondolatai 

„A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést 

és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Sokan vannak a 

világban, akik egy darabka kenyérre éheznek, de még többen olyanok, akik 

csak egy kis szeretetre.” 

„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.” 
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Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 

Aztán elindultak a Hór hegyétől a Vörös-tenger felé vivő úton, hogy 

megkerüljék Edom földjét. A nép azonban unni kezdte az utat meg a 

fáradságot és Isten és Mózes ellen lázadt: „Miért hoztál ki minket 

Egyiptomból, hogy meghaljunk a pusztában? Nincsen kenyér, nincsen víz, 

undorodik már a lelkünk ettől a felette sovány eledeltől.” Rábocsátotta ezért 

az Úr a népre a tüzes kígyókat, s azok sokat halálra martak közülük. Erre 

elmentek Mózeshez és azt mondták: „Vétkeztünk, mert az Úr ellen és te 

ellened szóltunk; könyörögj, hogy vegye le rólunk ezeket a kígyókat!” 

Könyörgött is Mózes a népért, mire az Úr így szólt hozzá: „Készíts egy 

rézkígyót és tedd ki jelül: amelyik megmart feltekint rá, az életben marad.” 

Csinált tehát Mózes egy rézkígyót és kitette jelül: a megmartak, ha 

feltekintettek rá, meggyógyultak (Számok könyve 21, 4-9) 

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 (János 13) 

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


Középkori példabeszéd 

Nagy panasszal fordult egyszer valamelyik szerencsétlen ember az 

Úristenhez, nehezményezve a maga súlyos, nagy keresztjét. Hiszen 

lehetetlen, hogy ő a maga buzgó, jámbor életével ekkora keresztet érdemelt 

volna. Kérte hát az Urat, hogy rakjon a vállára kisebb keresztet. Az Úr 

meghallgatta kérését. Egy nagy keresztraktárba vezette emberünket. Itt 

rengeteg nagy és kicsi, súlyos és könnyű kereszt volt található. "Válassz 

magadnak egyet!" - mondá az Úr. Sokáig keresett a mi emberünk nekivalót, 

míg végre talált egy igen kicsi és igen könnyű keresztet. Ezt választotta, az 

Úr pedig jóváhagyta. Alig indul el könnyű keresztjével, egyszerre csak 

szédületesen mély és széles szakadékhoz ér. Értésére adták, hogy e 

szakadékon túl találhatja fel a boldogságát. Aki e szakadékon át nem jut, 

sohasem lehet boldog. Hidat pedig ne keressen rajta, mert ki-ki csak a 

keresztjén juthat át a szakadék túlsó oldalára. Látta is, hogy a többi hogyan 

segít magán. Keresztjüket fektetik a szakadék két szirtjére, aztán ki 

kényelmesen, ki rettegve és félve, de átvonul. A mi emberünk is megkísérli, 

ámde rémületére csak most veszi észre: a keresztje olyan rövid, hogy nem ér 

át a szakadék túlsó partjára. Egy pillanatra mentő gondolata támadt. A 

kereszt két fáját széjjelvette, és hosszában toldta azokat össze, de hamar át 

kellett látnia, hogy így meg sehogy sem bírná el a testének súlyát. Akkor 

jajdult fel és visszakívánta az előbbi nagy, széles és súlyos keresztjét, - de 

már hiába. 

Kempis: Intézz és rendezz bár mindent, amint akarod, ahogy tetszik, nem 

találsz egyebet, minthogy mindenkor szenvedni kell valamit vagy 

szívörömest, vagy kénytelen-kelletlen és így mindenütt feltalálom a 

keresztet. A kereszt tehát mindenkor kész és mindenütt vár reád. Meg nem 

szabadulhatsz tőle akárhová futsz, mert akárhová mész, magaddal viszed 

énedet és mindenütt magadra találsz. Hiszen ha volna valami jobb és 

hasznosabb az emberek üdvére a szenvedésnél, kétségkívül azt megmutatta 

volna Krisztus szóval és példával. 

Ima az Egyházközségért 

        Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője és a mi szerető 

Mennyei Atyánk! Áldunk, és dicsőítünk Téged! Kérünk Téged, töltsd be 

fényeddel egyházközségünket, amit most Neked ajánlunk, hogy itt minden 

gyermeked otthonra találjon, megismerjen, és egyre jobban szeressen Téged! 

Legyen meg a Te szent akaratod mindannyiunk életében és egyház- 

községünkben is! 

        Úr Jézus Krisztus, Testvérünk és Mesterünk! Imádunk és magasztalunk 

Téged! Te ismered örömeinket, fájdalmainkat, sikereinket, kudarcainkat, 

terveinket és vágyainkat. Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot, és 

add, hogy Benned minél többen rátaláljanak! Engedd, hogy felismerjünk 

Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket! Adj nekünk vágyakozást és 

reményt egy Istenben gyökerező élet után! Segíts, hogy döntsünk Melletted, 

és kövessünk Téged! Adj halló fület és készséges szívet, hogy meghalljuk 

szavad és engedelmeskedjünk kéréseidnek! Önts erőt és bátorságot 

mindazokba, akik országod eljöveteléért fáradoznak! 

        Szentlélek, Szeretet, Imádság és Egység Lelke! Szükségünk van Rád, 

hívunk Téged, jöjj el! Áradj ki gazdagon Egyházadban itt és most! Készíts 

fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, melyekkel el akarsz halmozni 

minket! Vezess bennünket indításaiddal, hogy mindig a közösség javára 

használjuk őket! 

        Szűz Mária, Édesanyánk! Rád bízzuk magunkat, családjainkat, 

közösségeinket, egyházközségünket, a szegényeket és a betegeket! Vezess 

bennünket egyre közelebb szeretett Fiadhoz! Könyörgünk papjainkért, 

szeretett gyermekeidért és különös védelmedet kérjük rájuk. Szent Erzsébet, 

Szent Imre és összes magyar szentjeink, akik különös módon megismertétek 

és megéltétek Isten Igéjét, imádkozzatok értünk, hogy Isten országa egyre 

inkább élővé és láthatóvá váljék bennünk és általunk! 

        Szent Mihály arkangyal és összes szent angyalok, védelmezzetek és 

segítsetek bennünket, hogy hűségesen teljesíthessük Isten akaratát! Ámen. 


