
Közösségi alkalmaink a héten 

 

Hétfő:   15:00 Szent László fiúkör 

  17:30 Csemői felnőtt katekézis 

  19:00 Fiatal házasok csoportja 

Kedd:  18:00 Haladó katekumenek csoportja 

  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 22. vasárnap) van a tömegtájékoztatás világnapja. 

2. Június 2-án (jövő vasárnap) Urunk Mennybemenetelének főünnepe, 

egyben a csemői templom búcsúja lesz. 

 

 

(Folytatás a 3. oldalról)  

Úton hazafelé Nagymaros és a Nyugati Pályaudvar között végig 

énekeltünk, zenéltünk, hirdettük a boldogságot és Isten dicsőségét. Ceglédre 

9:30-kor értünk jó hangulatban, boldogsággal és kegyelemmel a szívünkben. 

Jövőre elvinném a fiúkört, hogy ők is megtapasztalhassák ezt az 

atmoszférát és ne maradjanak a középszerűség lápjában, hanem vegyék észre 

Isten nagyszerűségét. 

Banai Gellért 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2019. május 26. XII. évf. 21. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

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

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

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

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA 

Mi a válaszom Isten szeretetére? 

„
Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s 

Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. 

Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás, amelyet 

hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. 

Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. 

S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, 

megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam 

nektek.” 

(Jn 14,23-26) 

 

Jézus Krisztus, az ő életadó áldozatával kimutatta, nyilvánvalóvá tette 

az irántunk való szeretetét. „Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki 

életét adja barátaiért, és ti barátaim vagytok” – mondja Jézus az 

apostolainak, de mondja nekünk is, akik benne újjászülettünk. Az Isten 

szeretete Krisztuson keresztül árad ki a világra. A mi válaszunknak Jézus 

megadja az útját, módját. Azt mondja: „Aki szeret engem, az megtartja 

tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk 

lakni:” Aki szeret engem – ez a szeretet egyáltalán nem az érzelmi szeretet, 

amit mi sokszor gondolunk vagy érzünk, hanem az a szeretet, ami a tettekben 

nyilvánul meg. János apostol írja így, hogy: „testvérek, ne szeressünk szóval 
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és nyelvvel, hanem tettekkel és igazsággal”. Jézus is ezt a szeretetet kéri 

tőlünk, hogy azt a tanítást, amit ő ad nekünk, azt tegyük meg, éljük meg. Az, 

hogy az Atyával „hozzá megyünk és lakást veszünk benne”, annak a 

következménye, hogy Jézus igéjét megvalósítva, ő bennünk él, mert ő az 

örök Ige, aki a tetteink által él bennünk. Ez a mi értelmünk hódolata az Isten 

előtt, hogy belátjuk, megértjük igéjét, odatesszük magunkat mintegy az Isten 

szívébe azzal, hogy teljes bizalommal megvalósítjuk Jézus igéit, mert hiszen 

ő az út, az igazság és az élet. 

De van itt egy másik nagyon nagy ajándéka Jézusnak, a Szentlélek, 

akiről itt szól, hogy elküldi, és a Szentlélek elvezet a teljes igazságra és 

eszünkbe juttat mindent. Jézus ezt nyilván az apostoloknak mondja. Az 

apostoloknak, akik ott voltak vele három éven keresztül, és sok minden 

elment a fülük és a szívük mellett, nem értették, nem vert bennük gyökeret. 

Erre Jézus azt mondja, hogy küldöm a Szentlelket, és ő eszetekbe juttat 

mindent, de úgy, hogy általa az én igazságomra vezet titeket. Vagyis 

„hozzám”. 

Ez a mi nagy reménységünk, és békénk forrása, hogy az apostolokat a 

Szentlélek vezeti Jézus útján. Mindaz, amit ők számunkra továbbadnak, az a 

jézusi út, mert a Szentlélek garantálja ezt, hiszen Jézus éppen ezért küldi az 

Atyától a Szentlelket, hogy elvezessen bennünket az apostolokon keresztül. 

Nem azt mondta Jézus, hogy az idegeneket fogom a Szentlélek által vezetni, 

hanem az apostolokat. Nekünk tehát az apostoli tanításra kell figyelnünk, az 

Egyház tanítására, amely mutatja, hogy mik azok az igék, melyeket meg kell 

valósítanunk. Ez bizonyos értelemben több, mint ami a Szentírásban le van 

írva, hiszen az apostolok által egy szélesebb kör mutatkozik már meg, mint 

az, amit Jézus beszédeiből, tanításaiból rögzít a Szentírás. S ez a szélesebb 

apostoli kör, amire a Szentlélek indítja őket, ez az, ami mindenkor az Egyház 

tanítása, az útja, ami a biztonságos út. Hála Istennek, hogy ilyen úton 

járhatunk, csak azt ne felejtsük el, hogy ez a szeretet útja, és ha szeretem 

Krisztust, szeretem Istent, akkor meg is valósítom mindazt, amire Krisztus az 

Egyházon keresztül hív. 

Péter atya 

 

Nagymaros, 2019. május 18. 

Május 18-án, szombaton útra kelt egy lelkes, kis csapat Ceglédről 

Nagymarosra. Jó hangulatban telt a vonatút, a váci vonalon tömött padok 

fogadtak, ülőhely sem volt, annyi fiatal igyekezett az ifjúsági találkozóra. 

Még a nagymarosi peron is tömve volt emberekkel, alig fértünk el. A 

helyszínre érkezve először a kisebbeket adtuk le a Gyermekmarosra. 

Miután beregisztráltuk őket, a templom kertében elkezdődött az 

énekpróba és a köszöntés. 

10:00-kor Száraz László és Szilágyi Szabolcs atya tartott előadást a 

bűnbocsánat szentségéről, amelyet emberi és isteni szempontból is 

bemutattak. Ezt követően László atya – mint egy bizonytalan fiatal – 

kérdéseket intézett Szabolcs atyához a gyónásról. 

Ezután szentségimádás volt, ahol a szavakat ének váltotta föl. Több 

ezer keresztény fiatal torkából szállt az ének Isten felé, hátborzongató, 

boldogságos hangulatot teremtve. 

A fakultáció választható program volt, én Fábry Kornél atya 

előadására látogattam el, mert érdekel a 2020-as budapesti NEK 

(Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus), ezért jobban meg szerettem volna 

ismerni a lényegét. 

Később két barátommal a Duna partján beszélgettünk és 

megebédeltünk. Felfelé jövet a kertben találkoztam Tamás kispappal, akivel 

negyedóráig beszélgettem. 

A szentmisét Beer Miklós megyéspüspök celebrálta. 

A mise után énekeltünk még, eszmét cseréltünk, viccelődtünk. 

(Folytatás túloldalt!) 


