
Közösségi alkalmaink a héten 

 

Hétfő:   15:00 Szent László fiúkör 

  17:00 Bibliaóra 

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

19:45 jegyeskurzus 

Péntek:  15:30 Szent Teréz lánykör 

  18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Szombat: 9:30 ministráns foglalkozás 

 

Hirdetések 

 

1. Pénteken 18 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk a Szent Kereszt 

Plébániatemplomban. 

2. Továbbra is biztatjuk a testvéreket, hogy akinek lehetősége van, a 

nagyböjt idején vegyen részt hetente legalább egy hétköznapi 

szentmisén, ezzel is készülve Húsvét kegyelmének befogadására. 

3. Az Euchrisztikus Kongresszussal kapcsolatos szórólapok a kis 

asztalon találhatók, kérjük, minden család vigyen magával egyet! 

4. Április 6-án szombaton délelőtt plébániatakarítás lesz, ebben kérjük a 

testvérek segítségét! 

5. Következő vasárnap (április 7.) a Szentföld javára gyűjtünk. 

6. Kérjük a testvéreket, hogy az ismerőseik, rokonaik közt kérdezzék 

meg, kik azok, akik nem tudnak eljárni a templomba, de el 

szeretnének a húsvéti szentségekben részesülni. Jelezzék ezt a 

sekrestyében vagy a plébánián (név, cím, telefonszám)! A Nagyhét 

elején meglátogatjuk őket. 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2019. március 31. XII. évf. 13. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

2700 Cegléd, Kossuth L. tér 3. +36-53-311-144 
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NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 

A tékozló fiú hazatér 

 

„Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos 

bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg éhen halok itt.  Útra kelek, 

hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és 

teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak 

béreseid közé fogadj be. Csakugyan útra kelt és visszatért apjához.” 

(Lk 15,17-20) 

 

 Jézus példabeszéde a tékozló fiúról és az idősebb testvérről 

mindegyikünket egyfajta meghívással és felelősséggel szólít meg. Meghív, 

hogy döbbenjünk rá: a világ szennye bennünket is elér, ránk is hatással van, 

a mi lelkünket is bepiszkolja. Nem tudunk magunktól megtisztulni, csak 

Isten végtelen szeretete tud újjáteremteni bennünket. Erre az újjáteremtő 

szeretetre mindegyikünknek szüksége van. 

„Atyám, vétkeztem ellened!” Ennek az önmagunkat megalázó és 

Isten szeretetében bízó gesztusa nélkül nem lehetünk újra gyermekeivé. De 

nemcsak ennek az irgalomnak a reménysége szólít meg bennünket, hanem az 
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idősebb fiú példája is. A felelősségünk szólal meg: hogy viszonyulok én az 

embertárshoz, a bűnös testvérhez? Ítélkezem, szörnyülködöm, közönyös 

vagyok? Vagy szeretettel vagyok vele együtt az atyai házban? 

 A Nagyböjt mindegyikünk számára lehetőség és meghívás a 

megtérésre. Együtt örülni az Atyával minden megtérő bűnösnek. Hiszen 

nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc 

igazon. 

Péter atya 

 

A gyümölcsöző szentáldozás 

 Ahhoz, hogy az Eucharisztikus Kongresszusra lélekben, egyénileg és 

közösségileg felkészüljünk, feltétlenül szükséges az Eucharisztiával 

kapcsolatban a belső viszonyunkat, irányultságunkat helyreállítani. Nagyon 

sokszor élhetjük át azt, hogy a Jézussal való találkozás örömet szerez, 

nagyon sokszor csak átesünk a szentáldozáson, úgy, hogy különösebb 

kegyelmi hatást nem is nagyon érzünk. Ennek az oka az, hogy nem kellő 

dispozícióval, nem kellő előkészülettel jövünk a szentáldozáshoz.  

Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen bennünk az eucharisztikus 

Krisztussal való találkozás és bennünk kifejthesse a hatását, ahhoz nem elég 

hinnem azt, hogy Jézus jelen van az Oltáriszentségben. Akarnom kell azt, 

amiért Jézus hozzám jön. Hányszor kérdeztem meg a szentáldozás után a 

Jézussal való beszélgetésben, imádságban: Uram, most miért jöttél hozzám? 

Az áldozás utáni imádságban nagyon sokszor megköszönjük, hogy jött, ha 

már itt vagy, kérünk tőled ezt-azt, amit tudunk, hogy egyedül nem tudjuk 

megvalósítani, de nem kérdezzük meg, hogy „Uram, miért jöttél hozzám?” 

Te mit szeretnél tőlem?  

Nyilván nem azért szeretne ő bármit is, mert szüksége lenne rá, 

hanem azért, mert ha megérteném, hogy ő miért jön, és megtenném azt, 

amire ő kér, ott jelentkeznének a gyümölcsök. Ha meg sem kérdezem, akkor 

nem tud szólni hozzám. Ha csak én beszélek hozzá és ő nem tud 

megszólalni, hogyan is érthetném meg, hogy mik igazából az ő szándékai? 

Ha megkérdezném, és hagynám, hogy megszólaljon, lehet, hogy azt 

mondaná, hogy azért jöttem hozzád, mert nagyon szeretlek. Kérlek téged, 

hogy ezt a szeretetet, amellyel én jövök hozzád, add tovább! Menj, békülj ki 

a házastársaddal, kérj bocsánatot tőle. A gyermekeidet kicsit másként, az én 

türelmemmel neveld, vezesd. Az ellenségedet ne gyűlöld, ne is félj tőle, 

hanem azzal az isteni erővel, amellyel én is szeretem a bűnösöket, menj oda 

és engesztelődj ki, hiszen én is ki akartam veled engesztelődni. És 

sorolhatnánk, hogy mi mindent mondana Jézus, hiszen mindegyikünknek 

más az élethelyzete, de Jézus nem véletlenül jön hozzám. Nem „erre jártam 

és bejöttem”, hanem konkrét céllal, ajándékkal jön. Ez az ajándék az, amit én 

vele együtt megtéve, a saját életem gyümölcseként tudok majd bevinni 

kincsként a mennyek országába.  

Nagyon fontos, hogy az Eucharisztiára megfelelő előkészülettel, 

igazi, őszinte bűnbánattal (rendszeres, legalább két havonkénti gyónással), 

tiszta lélekkel jöjjünk. Ne az emberi gyöngeségünket adjuk oda (ez persze 

mindig van), hanem az Isten iránti lelkes szeretetünket. Így leszünk ajándék 

felebarátaink, testvéreink, hittestvéreink számára. 

 

 „Isten szeretete kicsinnyé tette Jézust, a Fönségest. Olyanná lett, mint 

én, hogy érinthessem őt, hozzám hasonló lett, hogy magamra ölthessem. Nem 

ijeszt, amidőn látom: Ő olyan jóságos. Az én természetemet vette föl, hogy 

megfoghassam, magamba ölelhessem; az én alakomat vette fel, hogy a 

közelében lehessek. Tőle van a világosság, a Fiúban sugárzik, hogy 

áthatoljon az egész világon megváltásunkra.” 

(Ókeresztény ima) 

Áprilisi egyetemes imaszándék 

A háborús övezetben dolgozó orvosokért és munkatársaikért: 

Imádkozzunk a háborús övezetekben dolgozó orvosokért és munkatársaikért, 

akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megmentsék. 

 


