
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  15:30 Nyugdíjas klub 

  17:00 Biblia óra 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör  

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

  19:45 Jegyeskurzus  

Péntek:  14:30 Szent Teréz leánykör 

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport  

 

Hirdetések 

1. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. 

2. Február 22-én, szombaton Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepét 

tartjuk. 

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

Egy férfi beszélget Teremtőjével: – Mi egymillió év neked, ó Uram? – Akár 

egy pillanat, fiam. – Mennyit ér egymilliárd forint neked, Istenem? – Mint 

egy fillér, fiam. – Ki tudnál segíteni „egy fillérrel”? – Persze, egy 

pillanat…*** Vicc a házasság hetére: Megy haza farkaséhesen a férj, és 

kérdezi a feleségét: – Mi van itthon vacsorára? – Semmi – jön a válasz. – De 

hát tegnap se volt semmi vacsorára – mondja panaszos hangon a férj. – 

Tudom – válaszol a feleség –, két napra főztem. 

TANÍTVÁNY 

A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2020. február 16. XIII. évf. 50. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

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

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

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

Évközi 6. vasárnap 

 Boldogok, akik Isten útján járnak, és törvényét követik. (118. zsoltár) 

 Törvény, parancs, szabály, előírás – rosszul csengő szavak a mai 

világban. Amikor az isteni törvényekre gondolunk nem a kényszerzubbony 

képére kellene asszociálnunk – mintha az Isten be akarná azokkal korlátozni 

a szabadságunkat –, hanem sokkal inkább olyan útjelző cövekekre, amik 

segítenek minket az élet útján tartani minket. Mint a sípálya oldalán a leszúrt 

lécek, amik jelzik, hogy hol van a pálya határa, amin belül biztonságosan és 

gyorsan tudunk lesiklani, de amin túl viszont veszélyekre számíthatunk, a 

Tízparancsolatban Isten leszúrta számunkra azokat a cövekeket, amik 

megkönnyítik számunkra a tájékozódást, a szűk úton való biztonságos 

haladást az üdvösségünk felé.  

 Aki autót vezet tudja, hogy a kresz áthágásával balesetet okozhat; a 

szabályok nem öncélúak, hanem a biztonságos előrejutást szolgálják. Józan 

fejjel senki sem gondolja, hogy következmények nélkül áthághatja azokat. A 

Tízparancsolat kapcsán viszont sokan úgy gondolják, hogy azt minden 

következmény nélkül meg lehet szegni. Mi ne tartozzunk ezek közé! 

Bízzunk az Istenbe, hogy Ő a javunkat akarja, amikor az isteni törvények 

http://www.cegledplebania.hu/
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megtartására buzdít minket. Keressük Isten akaratát, éljünk a törvényei 

szerint, és megtapasztaljuk azt a boldogságot, amit a 118. zsoltár szerzője 

hirdet. 

Házasság hete 2020 

Hazánkban tizenharmadik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a 

keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. A 

február 9. és 16. között zajló országos rendezvénysorozat házaspár arca 

Semsei Rudolf üzletember és felesége, Dobay Eszter. A velük készült páros 

interjút a Mandiner készítette. 

 

Hogyan ismerkedtetek meg? 

DE: Szerelmünk meglehetősen kalandosan indult. Megismerkedésünkkor 16 

és 18 évesek voltunk, a Kertészeti Egyetemen, egy koncerten találkoztunk 

először, de akkor még Rudi barátja udvarolt nekem. Aztán volt egy közös 

motorbalesetünk, és talán ennek is köszönhető, hogy lángra lobbant a 

szerelem kettőnk között. 2001-ben házasodtunk össze, négy csodaszép 

gyermekünk született: négy különböző test, négy különböző lélek. (...) 

Mi tetszett meg Rudiban, hogy sikerült a közös barát mellől elcsábítania 

téged? 

DE: Rudiék családját már azelőtt ismertem, hogy egy pár lettünk. Amolyan 

olaszos nagycsalád volt: anyukája és apukája is mindig pörgött, van két 

húga, volt két kutyájuk és öt macskájuk, és mindig zajlott az élet náluk. Rudi 

is mindig pörög, ez tetszett meg benne. (...) 

Térjünk rá a házaséletetekre. Négy gyereketek van. Mindig is ennyit is 

szeretettek volna? 

DE: Anna tizennégy, Marci tizenkettő, Lilla nyolc, Balázs pedig négy éves. 

Azt tudtuk, hogy hármat mindenképpen szeretnénk; negyedikben is 

gondolkodtunk, de abban már nem voltunk teljesen biztosak. 

SR: Én szerettem volna, ha három után örökbe fogadunk egy negyediket, 

mert szép dolognak tartottam, hogy adunk még egy esélyt valakinek. Eszter 

viszont azt mondta, hogy ha a Jóisten megadja nekünk, hogy legyen négy 

saját gyerekünk, akkor legyen úgy. És mivel az örökbefogadás csakis egy 

olyan döntés lehet, amit mindkét fél egyformán akar, így nem erőltettem. És 

amíg ezen a kérdésen dilemmáztunk, majd végül eldöntöttük, hogy legyen és 

saját legyen, Eszter már a szíve alatt hordozta negyedik kisbabánkat. 

Elrendezte ezt a kérdést is a Jóisten... 

Mennyi időt tudtok velük és kettesben tölteni? Eszter otthon van, de 

Rudi nagyon elfoglalt lehet, sokat van távol? 

DE: A gyerekeinket kiskorukban nem nagyon tudtuk másra hagyni, egyedül 

voltam velük, de most már ők is tudnak vigyázni egymásra, illetve van egy 

bejáratott gyerekvigyázónk. Amíg élt, Rudi édesapja is besegített, de 

hosszabb időre nem volt kire hagynunk őket. Van a Balatonon egy 

nyaralónk, a nyarakat mindig ott töltjük, Rudi pedig ingázva, általában a 

hosszú hétvégéken csatlakozik hozzánk. 

SR: Hál’Istennek, Eszter nem problémázik azon, hogy nem vagyok lent 

velük egész nyáron, sem azon, ha későn jövök haza hétköznap vagy 

hétvégén munka van. Ha helyzet van, megoldja, nem panaszkodik. 

DE: Valóban, inkább csak utólag szoktam végiggondolni, hogy egy adott 

időszak vagy helyzet nehéz volt. De közben nem gondolkodom ezen, teszem 

a dolgom. 

(A teljes cikk elolvasható a család.mandiner.hu oldalon) 

 


