
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  17:30 Csemő felnőtt katekézis, 19:00 Fiatal házasok 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör 

  18:00 Haladó katekumenek, 19:00 Igekör 

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök: 19:30 Kezdő katekumenek 

Péntek:  15:00 Szent Teréz lánykör 

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Szombat:  9:30 Ministráns foglalkozás 

Hirdetések 

1. November 11-én Tours-i Szent Márton püspök, november 13-án a magyar 

szentek és boldogok emléknapja lesz. 

2. Szent Erzsébet a szolgáló szeretet, a Karitász védőszentje. Ünnepe 

alkalmából november 16-án, szombaton az esti szentmise előtt lesz a 

kenyerek megáldása, amiből mindenki vihet haza. A perselybe kihelyezett 

adományokkal a helyi Karitász csoport szegényeket segítő munkájához 

járulhat hozzá.  

3. Jövő vasárnap a szegények világnapja lesz, amelyet Ferenc pápa vezetett 

be 2017-ben. Ezen a napon a perselyadományokat a Karitásznak fogjuk 

továbbítani. 

4. November 23-án, szombaton délután 5-kor szentségimádás lesz, amivel a 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületébe kapcsolódunk be. 

5. November 30-án, szombaton lelki napot tartunk, amire a sekrestyében 

iratkozhatunk fel. 

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

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

TANÍTVÁNY 

A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP  

Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról 

szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob 

Istenének nevezi. Az Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki 

neki él.” (Lk 20, 37-38) 

  

November hónapban a halottakra emlékezünk, és ez az időszak jó alkalom 

arra, hogy kérjük a feltámadás hitében való növekedés kegyelmét. „Arról, 

hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt”- mondja Jézus, máshol 

pedig kijelenti: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha 

meghal is, élni fog.” (Jn 11,25) Majd felteszi a kérdést: „Hiszed ezt?” (Jn 

11,26) A feltámadásba vetett hit annyira alapvető, hogy Szent Pál kimondja: 

Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha 

pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig 

bűneitekben vagytok. (1 Kor 15,16-17) Sőt: Ha a halottak nem támadnak fel, 

akkor „együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk”. (1 Kor 15,12)  
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 A feltámadásba vetett hitünket nem csak halál drámájával 

szembesülve vagyunk hivatottak felindítani, hanem a mindennapok kisebb 

nagyobb meghalásaiban is. A korai kelésbe, a megterhelő munkába, a szürke 

hétköznapok taposómalmába, a betegségbe, az akaratunkról való lemondásba 

vagy éppen a bűnnel folytatott küzdelembe minden nap kicsit belehalunk, de 

Krisztus újra és újra fel akar támasztani ezekből. Kérni kell a hitet, hogy a 

feltámadás ereje járjon át minket gyengeségeinkben, a feltámadásból áradó 

világosság ragyogja be életünk sötét területeit, a feltámadás öröme töltsön el, 

amikor lehangoltak vagyunk, a feltámadásból forrásozó remény lendítsen át 

csüggedéseinken. 

 A feltámadás hite várakozó hit: bizalommal várjuk Isten Országának 

elérkezését a bűnökkel terhelt világunkba, a kegyelem győzelmét a bűn 

felett, a világosságét a sötétség felett. Ferenc pápa 2015-ös ecuadori 

látogatásakor a kánai menyegzőről szólva a következőt mondta a jelenlévő 

családoknak: „A legjobb bor érkezőben van azok számára, akik ma úgy 

látják, hogy minden összeomlik. Isten mindig közeledik a perifériákhoz, 

azokhoz, akik bor nélkül maradtak, és akik csak a csüggedés italából 

kortyolhatnak.” Isten számunkra is a „legjobb bort” készíti életünk hátralévő 

részére, a magán- és munkahelyi életünkben, emberi kapcsolatainkban, 

álmaink megvalósulásában. 

 Amikor a választott nép száműzetésbe kényszerült, elhurcolták  

szülőföldjéről, lerombolták templomát, kifosztották városait, megölték 

harcosait, Jeremiás próféta a következő igét kapta az Úrtól a nép számára: 

„Majd ha elmúlik a Babilonnak adott hetven esztendő, meglátogatlak titeket, 

és teljesítem nektek azt az ígéretemet, hogy visszahozlak benneteket erre a 

helyre. Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek – mondja az 

Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert 

reménységgel teli jövőt szánok nektek.” (Jer 29, 10-11) Isten számunkra is 

mindig tartogat megoldásterveket, és a mi életünk filmje is happy enddel 

hivatott végződni, csak legyen hitünk azt kivárni, és a várakozás ideje alatt 

bizalommal az Úrra hagyatkozni! Elérkezik a feltámadás! 

Katolikus Egyház Katekizmusa a feltámadásról 

 "A test az üdvösség sarkpontja." (Tertullianus: De ressurrectione 

mortuorum)  Hiszünk Istenben, aki a test Teremtője; hiszünk az Igében, aki 

testté lett, hogy megváltsa a testet; hisszük a test föltámadását, a teremtés és 

a teremtés és a test megváltásának csúcspontját. (1015) 

 A lélek a halál által elszakad a testtől, de a föltámadásban Isten 

átalakult testünknek romolhatatlan életet ad vissza, és újra összekapcsolja 

lelkünkkel. Miként Krisztus föltámadott és örökké él, úgy mi az utolsó napon 

föl fogunk támadni. (1016) 

 "Hisszük (...) ennek a most viselt testnek az igaz föltámadását. (II. 

Lyoni Zsinat) A sírban romlandó testet vetnek el, romolhatatlan test támad 

föl,  "szellemi test" (1Kor 15,44). (1017) 

 Az áteredő bűn következményeként az embernek vállalnia kell a testi 

halált, "melyet (...) nem ismert volna meg, ha nem vétkezik". (II. Vatikáni 

Zsinat: Gaudium et spes ) (1018) 

 Jézus, az Isten Fia értünk szabadon elszenvedte a halált Isten, az Ő 

Atyja akarata iránti teljes és szabad engedelmességben. Halálával legyőzte a 

halált, és így minden ember számára megmutatta az üdvösség lehetőségét. 

(1019)  


