
 

Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  15:30 Nyugdíjas klub 

  17:00 Biblia óra 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör 

Péntek:  15:00 Szent Teréz lánykör 

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

 

Hirdetések 

1. November 5-én, kedden Szent Imre herceg, a magyar ifjúság 

védőszentjének ünnepe lesz. 

3. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az 

idei évre, azok tegyék meg a hátralévő két hónapban a plébánia irodájában. 

 

Az Imaapostolság szándéka novemberre 

A Közel-Kelet békéjéért: Imádkozzunk, hogy a párbeszéd, az egymásra 

találás és a megbékélés szelleme hassa át a Közel-Keletet, ahol különböző 

vallási közösségek élnek együtt. 

 

TANÍTVÁNY 

A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2019. november 3. XII. évf. 35. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

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

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

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

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP  

Élt ott egy Zakeus nevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni 

Jézust szemtől szemben. (Lk 19, 2-3.10) 

 A kánaáni Jerikó a világ egyik legrégibb városa, a Jordán völgyében a 

jeruzsálemi út mentén. Itt élt Zakeus, a fővámszedő. Szerette volna látni és 

megismerni Jézust, és ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára. 

Megdöbbentő tett. A nyilvános bűnös arra vágyott, hogy szemtől szembe 

lássa Jézust, még azzal sem törődött, hogy ezáltal nevetségessé válik. Az Úr 

jelenlététől lázba jött, és nem törődött mással, csak hogy meglássa őt. Ezer 

évvel korábban Jerikó közelében Dávid király mit sem törődve az emberek 

véleményével, ugrálva táncolt, amikor a szövetség ládáját felvitték 

Jeruzsálembe. Michal, Saul lánya kigúnyolta ezért Dávidot, de ő ezt 

válaszolta neki: „Az Úr előtt igenis táncolok. Sőt, még jobban 

megalázkodom, mint most, akkor is, ha a te szemedben megvetésre méltó 

vagyok is.” (2 Sám 6, 21-22) Én mennyire merem felvállalni Jézust mások 

előtt? Felvenni a keresztet a nyakamba a munkahelyemen is? Felvállalni a 

hitemet a családomban, rokonaim körében? Szólni a barátaimnak, hogy az én 

társaságomban kerüljék a trágár beszédet és a szaftos vicceket?  
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 Jézus észrevette Zakeust, és betért hozzá. Ezen egyesek 

megbotránkoztak; ők még nem fogták fel, hogy Jézus az elveszettekért 

megmentésére jött. Mások irigykedtek rá; pedig ha nem lettek volna olyan 

nyuszifülek, Jézus őket is kitüntette volna társaságával. Hányszor irigykedek 

azokra, akik előrébb járnak a hitben vagy Isten látszólag több kegyelmet ad 

nekik? Pedig valószínűleg ők is megharcoltak Isten látogatásáért az 

életükben.  

 „Vagyonom felét a szegényeknek adom...” Zakeus életét gyökeresen 

megváltoztatta ez a találkozás. Új szemléletmódot adott neki, átértékelte az 

életét. Hirtelen rádöbbent, mennyire igazságtalanul bánt másokkal, és 

megpróbálta azokat jóvátenni. A hiteles istenélmény mindig megtéréssel jár, 

megmutatkozik a tetteinkben. Engem megváltoztat a Jézussal való 

találkozás? Más emberként lépek ki a templomból a szentmise után? Az 

imaidő, a szentgyónás jobbá tesz, szeretőbbé, alázatosabbá, türelmesebbé? 

Szent Imre herceg, a magyar ifjúság védőszentje 

 István király és Gizella királyné gyermekei közül csak két fiú neve 

maradt fenn: Ottóé, aki valószínűleg 1000 előtt született (a krónikák szerint 

1002 előtt keresztelték meg, s korán meghalt), valamint Imréé. 1000 és 1007 

között született Székesfehérváron. Életéről krónikák és legendák alapján 

vannak csak ismereteink. 

 Imre herceg neveltetésére nagy gondot fordítottak: oktatását 1015-

ben Gellért püspök vette át. Hét éven keresztül tanította Imre herceget 

latinra, elvégeztette vele a kor legmagasabb iskolai fokozatait; a tudományok 

mellett a vallásba, valamint a papi élet rejtelmeibe is beavatta. A herceg 

aztán tizenöt éves korától István király mellett nevelkedett, számára íródtak 

az Intelmek. Elsajátította az államirányítás tudományát, a hadvezérséget és a 

diplomáciát. Az 1020-as évek végén elfoglalta a trónörökös hercegeket 

megillető dukátust (valószínűleg a bihari dukátust), és apja rá bízta a királyi 

sereg parancsnokságát is. 

 „[...] szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam, jövő reménysége, 

kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre 

támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a 

főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy 

kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. 

Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas 

minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: 

»Irgalmasságot akarok és nem áldozatot«.” (Szent István király intelmei 

Imre herceghez, részlet) 

 A huszonhárom éves Imre herceg kész volt az uralkodásra, így 

megfelelő feleséget kerestek számára. Édesapja kívánságára megházasodott, 

de feleségével szűzi életet élt, minthogy – legendája tanúsága szerint – a 

veszprémi Szent György-kápolnában égi szózatot hallott, hogy testi-lelki 

szüzességben töltse életét. 

 Imre herceg 1031. szeptember 2-án halt meg, miután vadászat közben 

egy vadkan megsebezte, valószínűleg a bihari Igfon-erdőben. Itt épült fel a 

11. és a 12. század fordulóján a Szent Imre-apátság a herceg szentté avatása 

után. Holttestét az akkor még épülő fehérvári bazilikában helyezték el. 

Halálakor és halála után sok csodás esemény történt a legenda szerint. VII. 

Gergely pápa Szent László király uralkodása idején, 1083. november 4-én 

István királlyal és Gellért püspökkel együtt avatta szentté Imre herceget. 

Ünnepe november 5-ére került. (Forrás: Diós István, A szentek élete) 



Az Amazonasi szinódusról 

 Az október 6. és 28. között Rómában megrendezendő, Ferenc pápa 

által összehívott szinódus elsődleges meghívottjai az amazóniai térség 

püspökei. Amazóniát már pusztán a méretei is értékessé teszik, mivel a 

Brazíliát és nyolc más országot magában foglaló terület több ezer 

négyzetmérföld kiterjedésű, és több millió ember lakja. 

 Ferenc pápa számára azonban Amazónia azért is fontos, mert 

pápaságának sok témáját érinti: a marginalizálódással, evangelizációval és a 

környezet védelmével kapcsolatos aggodalmakat. Amazónia őslakos népei 

évszázadok óta a kizsákmányolás és a népirtás áldozatai. Az európai és latin 

kizsákmányolók csak rabszolgának és teherhordónak tekintették őket, s őseik 

otthonából a dzsungel mélyére vitték őket. Gyakran váltak erőszak 

áldozatává, amelyikük pedig fellépett a betolakodókkal szemben, 

meggyilkolták. S ez nem pusztán történelem; e jelenség nagy része továbbra 

is tetten érhető. (…) 

 Az őslakos népek emberi jogainak védelme mellett a pápa azt akarja, 

hogy a szinódus megvizsgálja, miként kell a kereszténységet hozzáigazítani 

az ő kultúrájukhoz. Ez Ferenc konzervatív kritikusai szerint meglehetősen 

ellentmondásos törekvés, ők ugyanis úgy vélik, a kereszténység európai 

változata tökéletes és vegytiszta. (…) A szinódusnak meg kell vitatnia, hogy 

a milyen legyen a kereszténység az őslakos kultúrákban, milyen formát 

öltsön a szentmise és más szentségek. Milyen legyen a helyi vezetés? 

Hogyan kell bemutatni a hitet? Hogyan fejezik ki a Lelket az őslakos 

kultúrák, és ez lehet része az ő kereszténységüknek? (…) 

 A szinódus harmadik kulcsfontosságú témája az Amazonas folyó 

környezetének védelme. Ez kritikus jelentőségű, hiszen közismert: a globális 

felmelegedése az életünket veszélyezteti. Ez politikai konzervativizmus és az 

üzletileg érdekelt körök ezt a napirendi pontot fogják leginkább vitatni. (…) 

A szinódus nem fogja varázspálcával megoldani ezeket a környezeti 

kérdéseket, de egyedülálló módon nemzetközi figyelmet kelthet a téma iránt. 

(Forrás: https://jezsuita.hu/jezsuita-szakerto-az-amazoniai-szinodus-tobbrol-

szol-mint-a-nos-papokrol) 
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