
Közösségi alkalmaink a héten 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör 

Szerda: 19:45 Jegyeskurzus 

Péntek:  15:00 Szent Teréz leánykör 

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Szombat: 9:30 Ministráns foglalkozás 

Hirdetések 

1. Február 11-én, kedden a Lourdes-i Boldogságos Szűz Máriára 

emlékezünk, ami egyben a betegek világnapja. Február 14-én, pénteken 

Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök ünnepét tartjuk, akik Európa 

társvédőszentjei. 

2. Jövő héten azok a közösségi alkalmak, amiket a plébános atya tart, 

elmaradnak. 

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

A legviccesebb templomi hirdetések: „A hatvanon felüliek kórusa egész 

nyáron szünetel, az egész plébánia hálás nekik.” *** „A plébános 

meggyújtja a gyertyáját az oltáron álló gyertyáról. A diakónus meggyújtja a 

gyertyáját a plébánoséról, majd megfordul, és egyesével meggyújtja az első 

sorban ülő híveket.” *** „A próféciáról szóló találkozó előre nem látható 

okok miatt elmarad.” *** „Kérem, az adományaikat tegyék a borítékba, a 

halottakkal együtt, akikre emlékezni szeretnének.” (Forrás: 777blog, Aleteia 

honlapra hivatkozva) 
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Évközi 5. vasárnap 

 Úgy világítson a  ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva 

jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat! (Mt 5,16) 

 Teréz anya közel két évtizedig tanított egy katolikus iskolában 

Kalkuttában. Ebben az időben történt, hogy elutazott lelkigyakorlatra 

vonattal. A zsúfolásig megtelt harmadosztályú kocsiban ülve 

megmutatkozott előtte a kasztrendszer teljes, tragikus valója. A szegények 

nyomorúságos tömegét látva hirtelen úgy érezte, nincs joga ahhoz a 

kényelemhez és békességhez, amit megkap a zárdában, és amit a kedves és 

jómódú lányok tanítása és nevelése közben érez. Világosan észlelte Jézus 

hívását, hogy hagyja el a kolostort, és éljen a legszegényebbek között. Ez 

volt Teréz anya életében a „sugallat napja”. Jézus azt kérte tőle, hogy vigye 

el Őt a nyomorgók közé, és legyen az Ő világossága a sötétségben élők 

számára. „Jöjj, légy a világosságom!” – hallotta a belső hang szelíd 

unszolását. János evangéliumában Jézus a következőt mondja magáról: „Én 

vagyok a világ világossága.” (Jn 8,12) A Jézussal való személyes kapcsolat 

által bennünk is fel tud lobbanni az Ő világossága, amire akkora szüksége 

van a mi szétesett világunknak és sebzett Egyházunknak. 

https://it.aleteia.org/2018/12/12/gli-avvisi-divertenti-che-si-leggono-nelle-parrocchie/
http://www.cegledplebania.hu/
mailto:szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu


Dr. Csapody Marcell aneszteziológus Cegléden tartott előadásáról 

 Ha az ember a végtelen Istennel találkozik, akkor nem hallgathat. Ez 

jutott eszembe Csapody Marcellről, aki január 25-én előadást tartott nekünk 

a közösségi házban a sziámi ikrek szétválasztásáról. Ő volt az altatást vezető 

orvos a Bangladesbe utazó magyar orvos csoportból. Hihetetlenül összetett 

tanúságtétel volt egy hívő ember tapasztalatairól, ennek a világon 

egyedülálló műtétsorozatnak a kapcsán. 

 Hallottunk kétségekről, hatalmas szaktudásról, bizalomról és háláról. 

Megpróbáltuk elképzelni azt az érzést, mikor az ember saját erejének 

határához ér. Isten pedig hozzá teszi a szükséges pluszt ehhez a megfeszített 

munkához. 

 A kislányok a koponyájuknál voltak összenőve és az agyuk is 

összekapaszkodott. Függetlenül attól, hogy a szakmai világ éppen elismeri, 

vagy kritizálja ezt a műtétet, mi láttuk, hogy akik ott voltak, azok 

megtapasztalták, hogy Isten az élet Istene. A muzulmánok életének, a 

keresztények életének és minden ember életének az Ura.  

            Bernáthné L. Erzsébet  

Ferenc pápa üzenete a Betegek Világnapjára: az életet mindig 

védelmezni kell  

 (… ) Jézus Krisztus maga is megtapasztalta az emberi szenvedést és ő 

maga is vigaszt kapott az Atyától. Csak az tud vigaszt nyújtani másoknak, 

aki személyesen megtapasztalta a szenvedést – fejti ki üzenetében a pápa, 

majd felsorolja a szenvedések különféle súlyos fajtáit, mint a gyógyíthatatlan 

és krónikus betegségek, pszichikai patológiák, olyanok, amelyek 

rehabilitációt, palialtív ellátást igényelnek, gyermekkori és időskori 

betegségek. Hangsúlyozza, hogy a gyógyítás mellett a gondozásra is szükség 

van az átfogó, mindenre kiterjedő gyógyuláshoz, mivel a beteg, testi 

integritásán túl, sérültnek érzi kapcsolati, értelmi, érzelmi és spirituális 

dimenzióját is. Ezért támogatást, buzdítást, figyelmet, vagyis szeretetet 

igényel. 

 A betegekhez fordulva a pápa arról biztosítja őket, hogy mivel 

„elfáradtak és meg vannak terhelve”, különösen magukhoz vonzzák Jézus 

tekintetét és szívét. Jézusban lelnek erőre a test és a lélek „éjszakájában” 

felmerülő nyugtalanságok idején, Tőle érkezik számukra a fény a sötétség 

perceiben, a csüggedéskor a remény. Krisztus nem adott nekünk recepteket, 

de kínszenvedésével, halálával és feltámadásával megszabadít bennünket a 

rossz terhétől – írja Ferenc pápa, majd hozzáteszi: az egyház egyre inkább 

arra törekszik, hogy az Irgalmas Szamaritánus (vö. Lk 10,34), vagyis 

Krisztus „szállása” legyen. A betegek felépülését segítő munkába illeszkedik 

az egészségügyi dolgozók, orvosok, ápolók, adminisztratív alkalmazottak, 

önkéntesek szolgálata, akik szakértelemmel tevékenykednek és érezhetővé 

teszik Krisztus jelenlétét, aki vigaszt kínál fel és magára vállalja a beteg 

ember sorsát, ápolva sebeit. 

 Az üzenet negyedik pontjában a pápa az egészségügyi dolgozókhoz 

fordul. Minden diagnosztikai, megelőző, terápiás, kutatási, gyógyító és 

rehabilitációs beavatkozás a betegre irányul, ahol a „személy” főnév mindig 

megelőzi a „beteg” melléknevet. Tehát cselekedeteiket szüntelenül 

összpontosítsák a személy méltóságára és életére, anélkül hogy valaha is 

engednének eutanázia jellegű, segített öngyilkosságra vagy az élet kioltására 

irányuló aktusoknak, még akkor sem, ha a betegség állapota 

visszafordíthatatlan. (...)       Forrás: Vatikáni Rádió 


