
Közösségi alkalmaink a héten 

 

Hétfő:   15:00 Szent László fiúkör 

  17:30 Csemői felnőtt katekézis 

  19:00 Fiatal házasok csoportja 

Kedd:  18:00 Haladó katekumen csoport 

  19:00 Igekör 

Szerda:  18:30 Felnőtt katekézis 

  19:45 Jegyeskurzus 

Csütörtök: 19:30 Kezdő katekumen csoport 

Péntek:  14:30 Szent Teréz lánykör 

  18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Szombat: 9:30 Ministráns foglalkozás 

 

 

Hirdetések 

1. Ma (május 12.) van Jó Pásztor Vasárnapja, imádkozzunk papi és 

szerzetesi hivatásokért! 

2. Hétfőn van a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja. 

3. Csütörtökön városunkban lesz az ökumenikus lelkészkörök országos 

találkozója. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a találkozó 

sikeréért, hogy Isten terve valósuljon meg köztünk! 

4. Azoknak a diákoknak, akik már második éve készülnek az 

elsőáldozásra, szombaton (május 18.) 9 órai kezdettel szentgyónás 

lesz a templomban. 

5. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a 2020-as szeptemberi elsőáldozással 

kapcsolatban kiosztott papírokat mihamarabb juttassák vissza 

nekünk! 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2019. május 12. XII. évf. 19. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

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

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

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

 

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA, 

A JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA 

Juhaim hallgatnak szavamra 

„A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. 

Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a 

kezemből senki. 

Atyám adta őket nekem, s ő mindenkinél nagyobb: Atyám kezéből nem 

ragadhat ki senki semmit. 

S én és az Atya egy vagyunk.” 

 (Jn 10,27-30)  

 

Jézus tanításában többször tapasztalhatjuk azt a tényt, amikor Jézus 

bizonyos dolgokat, amiket akár kérésként, akár feladatként, akár a vele való 

kapcsolatban fejt ki, azt kijelentő módban, mintegy tényként közli, annak 

ellenére, hogy az a jövőbeli dolog, esemény, tartalom még nem valósult meg. 

Itt is ez történik, amikor Jézus, mint jó pásztor áll elénk, és kifejti azt, hogy 

az ő szeretete életadó szeretet, mint ahogyan a jó pásztor az életét adja a 

juhaiért, viszont a juhai hallgatnak a szavára és követik őt: „Juhaim 

hallgatnak szavamra.” 
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Azt, hogy kik Jézus juhai, nagyon sokan nem aszerint ítélik meg, hogy 

megfelelnek-e Jézus szavainak, normáinak, hanem úgy gondolják, hogy mert 

én meg vagyok keresztelve és katolikus vagyok, az egyházhoz tartozom, 

akkor én Jézus nyájában vagyok. Ez egyáltalán nem biztos, és azért nem, 

mert Jézus azt mondja, hogy „juhaim hallgatnak szavamra”. A „hallgatni” 

valakire nem azt jelenti, hogy meghallom azt, amit mond. Az pusztán egy 

fizikai jelenség, a fül érzékelése. De Jézus nem azt mondja, hogy juhai 

hallják, amit ő mond, hanem azt, hogy hallgatnak a szavára, vagyis 

befogadják Jézus igéjét és aszerint cselekednek, így követik őt.  

Sokszor ez önmagunk becsapása, mert azt hisszük, hogy mert mi 

minden vasárnap hallgatjuk Jézus igéit, ez egyidejűleg azt is jelenti, hogy 

hallgatok rá. Ezt meg kellene vizsgálni jobban, hogy tényleg hallgatok-e rá, 

vagyis mindazt, amit Jézus nekem mond, azt én igenlően, örömmel 

befogadom a szívembe, a lelkembe, és aztán meg is cselekszem, mert hiszen 

ezzel hallgatok az ő szavára. 

A mai vasárnap, a jó pásztor vasárnapja, mindegyikünket meghív egy 

ki lelkiismeretvizsgálatra, hogy nézzük meg, mennyire, hogyan hallgatok én 

Jézus szavára. És persze, mert Jézus nem mindenben szól külön hozzánk, 

hanem nagyon sokszor éppen egyházán keresztül teszi ezt, és az is Jézus 

szava, ott is hallgatnunk kell rá. Éppen a múlt vasárnap hallottuk, hogy Jézus 

Péterre bízza az Egyházat: „legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat”, Jézus 

bárányait.  

Péter által is Jézus vezet, és nekünk erre a jézusi hangra is ugyanúgy 

figyelnünk kell, és ugyanúgy meg kell valósítanunk, ha Jézus bárányai 

akarunk lenni. Biztonságban csak vele vagyunk, mert „tőlem senki nem 

ragadhat el egyet sem” – mondja Jézus. De csak tőle nem ragadhat el senki, 

ha őt követem, és benne, vele, általa élek. 

Péter atya 

 

Ima lelkipásztorainkért 

 
 Jézusom, ki mint lelkünk jó pásztora, az Oltáriszentségben 

lakozol, áraszd kegyelmed bő sugarait a mi jó pásztorainkra, 

lelkiatyáinkra. 

 

 Add meg nekik a kegyelmet, melyekre saját maguknak, és a mi 

megszentelődésünknek érdekében szükségük van. Add, hogy 

gonddal virrasszanak pártfogoltjaik felett, akiket a Szentlélek 

kegyelme bízott rájuk. Áldd meg őket, midőn szívüket imában 

hozzád emelik, midőn szent igédet hirdetik, és midőn papi 

hivatásukban a halhatatlan lelkek javára fáradnak. 

 

 Add, hogy a Te szent Szíved szerinti lelkipásztorok legyenek, 

akik egyedül csak neked és szent hivatásuknak élnek. Adj 

szavaiknak súlyt és erőt, hogy mindenkit megnyerjenek neked, és 

hozzád vezessenek, és majd ha Te eljössz ítélni pásztort és nyájat, mi 

és minél többen az ő örömük és dicsőségük lehessünk, és velük 

együtt az örök élet hervadhatatlan koronáját elérhessük. Amen. 

 

 Isteni Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, aki egész megváltói művedet 

papjaidra, mint helyetteseidre bíztad, felajánlom neked szentséges 

Anyád keze által papjaid és papnövendékeid szent életéért a mai 

napon minden imádságomat, munkámat, örömömet, áldozatomat és 

szenvedésemet. 

 

 Szűz Mária, papok anyja és királynője, oltalmazz meg minden 

papot hivatásának veszedelmei között. 

 Szent Péter és Szent Pál apostolok, kérjétek az aratás Urát, hogy 

küldjön minél több munkást aratásába. Amen. 

 

 


