
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 HELYETT MISE 

  19:45 Jegyeskurzus  

Csütörtök: 19:30 Kezdő katekumenek ELMARAD 

Péntek:  15:00 Szent Teréz leánykör 

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Szombat: 9:30 ministráns foglalkozás 

Hirdetések 

1. A mai napon országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára. 

2. Február 24-e, hétfő Szent Mátyás apostol ünnepe. 

3. Február 26-a, szerda hamvazószerda, egyben a nagyböjt kezdete. Ezen a 

napon reggel 8-kor és este 6-kor lesz szentmise. A hamvazás szentelményét 

ezeken a miséken a homília után szolgáltatjuk ki. Vasárnap nem lesz 

hamvazás. 

4. Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami hústilalmat jelent, illetve 

legfeljebb háromszori étkezést egyszeri jóllakással. A hústilalom nemcsak a 

szigorú böjti napokon, hanem nagyböjt minden péntekén érvényben van. 

5. Február 28-án, pénteken este 6-kor keresztút. Kérjük azokat a 

csoportokat, akik keresztutat vezetnének nagyböjt péntekein, jelentkezzenek 

a sekrestyében.  
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Évközi 7. vasárnap 

 Mennyei Atyátok „fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és 

esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.” (Mt 5,45) 

 „Szemet szemért, fogat fogért” – ez a tálio elv, azaz a megtorlás joga, 

ami általánosan ismert elv volt a primitív jogalkotásban. Ennek bevezetése 

Izraelben (Kiv 21,24) komoly előrelépést, minőségi ugrást jelentett az akkori 

igazságszolgáltatásban, ugyanis az volt a rendeltetése, hogy korlátozza a 

bosszúállást, és megakadályozza, hogy a sérelmet a jogosnál nagyobb 

mértékben torolják meg. Amikor Jézus a Hegyi Beszédben az ellenség 

szeretetére buzdít, és arra, hogy „aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd 

oda neki a másikat is” (Mt 5,39) még a korábbinál is radikálisabb 

szemléletváltásra hívja követőit az őket érő jogtalanságok elviselését 

illetően. Már nem az a legfőbb kritérium, hogy mit követel meg az 

igazságosság, hanem azt, hogy mire ad példát az Irgalmas Atya. De hogyan 

békíthető össze Isten végtelen irgalma az Ő végtelen igazságosságával? 

Ferenc pápa ezt úgy válaszolja meg, hogy Isten igazságossága maga az 

irgalom. A mai világban borzasztó nagy igazságérzet buzog sokakban. 

Fontos lenne legalább ekkora irgalommal is tekinteni egymásra! 

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


 Ceglédi Szent Kereszt Katolikus Caritasról 

 Egyházközségünkben működik a Katolikus Egyház hivatalos 

segélyszervezete. Ez egyházi jogi személyiségű közhasznú humanitárius 

szervezet. A karitász szó jelentése: Szeretet. Azt a szeretetet jelenti, amellyel 

Jézus szeret minden embert. A mai világ ilyen: „Nem hiszem el, hogy jó az 

Isten, amíg nem mutatjátok szeretetét.” Egyházközségünkben a 16 fős 

karitász csoport ezt a jézusi szeretetet akarja tettekben megmutatni a több 

mint 200 fős nyilvántartott szegény és rászoruló embertársunknak. 

Rendszeres élelmiszer adománnyal és egyéb adománnyal igyekszünk 

segíteni a hozzánk fordulókon. Természetesen nem minden hónapban tudunk 

minden hozzánk fordulónak segíteni anyagi lehetőségeink korlátai miatt. Aki 

ebben a karitatív munkában szeretne segíteni, az a templomban lévő karitász 

perselyben helyezheti el pénzbeli adományát.  

 A ceglédi karitász keretein belül egy országos program keretén belül 

a váci egyházmegyei karitásszal együttműködve a ceglédi középiskolásokat 

is igyekszünk bevonni a másokra figyelő és szeretettel, derűs szívvel 

szolgáló tevékenységbe. Városi rendezvényeken is nagy lelkesedéssel 

vesznek részt. Decemberben a karácsonyfa díszítő versenyben első helyezést 

értek el. A szociális otthon lakóinak több alkalommal igyekeztek derűt 

varázsolni az idős, megfáradt arcokra. Legutóbb színvonalas karácsonyi 

műsorral és egy kis ajándékkal lepték meg az idősek otthona lakóit. Jó együtt 

lenni, közösségben élni! Ezt az életszemléletet szeretnénk tudatosítani és 

életté változtatni a mindennapi életünkben, ahogyan a program 

megfogalmazza: „Több leszel, ha teszel.” 

Sam története 

 2000-ben Samuel Murrombe 23 éves volt, és éppen börtönben ült. 

Kemény bűnöző volt, egy olyan gengszter, aki már hozzászokott a szörnyű 

erőszakhoz. Pedig nem volt mindig ilyen. Szerető és erkölcsös szülei voltak, 

habár igen szegények. Tizenévesként olyan reményei és álmai voltak, amik 

elég erősek voltak ahhoz, hogy arra késztessék, hogy elhagyja hazáját, 

Mozambikot, és szó szerint elsétáljon - cipő nélkül - egészen Dél-Afrikáig, a 

jobb élet reményében.  

 Mikor végül Alexandrába ért, Johannesburg egy szegénység sújtotta 

külvárosába, becsületes munkát próbált szerezni. Azonban nem beszélt 

angolul, így senki nem volt hajlandó segíteni neki. Senki, vagyis amíg egy 

helyi bűnözőbanda látóterébe nem került. Ők aztán hamar behálózták, 

megismertették vele a kábítószert, és megtanították lőni. Nemsokára már 

fegyveres rablásokban vett részt. Nem kellett sok idő, hogy erőszakosságáról 

és keménységéről hírhedt bandavezér váljon belőle. Csak idő kérdése volt, 

hogy a rendőrség végül elfogja, és börtönbe vesse. 

 A börtönélet nem sokban különbözött a kinti léttől. Ő és a barátai 

továbbra is árusították és fogyasztották a drogot. Sam intézte a dolgait, 

enyhülésre várva. Egyszer egy nap, egy másik fegyenc meghívta, hogy 

vegyen részt egy keresztény összejövetelen a börtönben. Kicsit sem érdekelte 

az istentisztelet, de a házi készítésű szendvicsek ígérete végül odacsalogatta. 

Amint ajtón belülre került, mindent megtett azért, hogy a lehető leghátrébb 

álljon. De amint a pásztor elkezdett elöl beszélni, valami csodálatos dolog 

történt. Ez az ember, aki évek óta semmit sem érzett, azon kapta magát, hogy 

sír, és a könnyei folynak végig az arcán. Nem tudta, hogyan került oda, de 

egyszer csak ott állt elöl. A pásztor még nem intézett előrehívást. Megállt a 

prédikálásban, és azt kérdezte az előtte lévő összetört embertől: "Mit tehetek 

érted, fiam?" A beszédnek itt vége is szakadt - és a prédikátor ott helyben 

elmondta vele a megtérők imáját. Sam úgy érezte, valósággal kilebegett 

abból a teremből. Amikor visszatért a cellába, ahol egy fogolytársával lakott, 

összeszedte az összes kábítószert, hogy bevegyen még egy utolsó adagot. De 

megundorodott a szagától. Senki nem mondta neki, hogy ez rossz, de tudta, 

hogy soha nem fog már tudni az anyaggal élni. A cellatársa borzalmára 

mindent lehúzott a vécén, amije csak volt. Tudta, hogy megszabadult tőle. 

 Azon az éjszakán Sam nem aludt. Imádkozott és sírt, ahogyan a bűnei 

el lettek távolítva a lelki szemei elől. Mintha videón látta volna az összes 

szörnyű, erőszakos tettet, amit csak elkövetett, és az összes vért, amit 

kiontott. "Bocsásd meg!" - kiáltotta újra és újra. És ahogyan eljött a hajnal, 

elképesztő békesség és öröm járta át. Új emberré lett. (A teljes tanúságtétel 

megtalálható a https://www.cfan.hu/hu/sam-tortenete/ oldalon.) 
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