
Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő: 17:30 Csemő felnőtt katekézis 

19:00 Fiatal házasok

Kedd: 15:00 Szent László fiúkör,

18:00 Haladó katekumenek

Szerda: 17:30 Igekör

18:30 Felnőtt katekézis

Csütörtök: 19:30 Kezdő katekumenek

Péntek: 15:00 Szent Teréz lánykör, 18:00 Ifjúsági csoport

Vasárnap: 9:00 Ministráns foglalkozás

Hirdetések

1. Hétfőn  Szent Máté apostol,  csütörtökön Szent Gellért püspök és vértanú
ünnepe lesz, szerdán Pietrelcinai Szent Pio atyára emlékezünk.

2. Kezdő katekumenek számára csoport indul minden második csütörtökön
este fél 8-tól. Szóljunk ismerőseinknek, akik még nincsenek megkeresztelve,
vagy nem voltak elsőáldozók, és hívjuk el őket ezekre az alkalmakra.

3.  A  Szentatya  kérésére  a  korábban  elmaradt  szentföldi  gyűjtésre  most
vasárnap kerül sor.

4.  Az eredeti  tervek  szerint  2020.  szeptember  13-20.  között  került  volna
megrendezésre  az  52.  Nemzetközi  Eucharisztikus  Kongresszus.  A jövő
évre  halasztott  kongresszus  szervezői  egy  virtuális  előtalálkozóra  hívnak
minden érdeklődőt. Szeptember 20-áig minden nap a NEK néhány meghívott
előadója,  tanúságtevője  videóüzenetekben osztja  meg gondolatait.  Ezek az
üzentek elérhetőek az iec2020 Youtube-csatornáján. 

5.  Nyomatékosan  kérünk  mindenkit,  hogy  a  szentmiséken  a  megfelelő
óvintézkedéseket  tartsák  be (védőtávolság,  maszk  viselése,  higiéniás
előírások). A legutóbbi püspöki rendelet  értelmében  a 60 év felettiek és a
krónikus betegek felmentést kaptak a vasárnapi mise kötelezettsége alól, ha
hétköznap részt vesznek szentmisén.
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SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA, TEMPLOMBÚCSÚ 

Jézus Krisztus „kiüresítette magát, szolgai alakot öltött.”  (Fil 2,7)

2007-ben,  Argentínában  Jorge  Bergoglio  bíboros  egy  ökumenikus

alkalomra  látogatott  el  Buenos  Airesben,  amelyen  Stacey  Campbell,  az

evangéliumi karizmatikus gyülekezet tagja szolgált. Bergoglio bíboros a fent

idézett Filippi levélről beszélt.  Stacey sohasem találkozott a bíborossal, de

miközben  hallgatta,  az  Úr  azt  sugallta  neki  belülről,  hogy  „ennek  az

embernek ezek nemcsak szavak egy könyv lapján, hanem az egész élete.”

Ezen  felbuzdulva  Stacey  megkérte  az  egyik  szervezőt,  eszközöljön  ki

számára egy személyes találkozást a bíborossal, mert imát szeretne tőle kérni

az  alázatban  való  növekedéséért.  Az  illető  nem  tudott  jól  angolul,  és

félreértette  Staceyt:  azt  hitte  ő  szeretne  imádkozni  a  bíborosért.  Néhány

pillanat múlva Stacey ott állt a bíboros előtt a színpadon, ám ahelyett, hogy ő

kapott  volna  imát,  megkérték,  imádkozzon  Buenos  Aires  érsekért.  Stacey

nem tudta mit tegye, ezért egyszerűen a bíboros vállára tette a kezét;  erre

Isten Lelke leszállt rá. Eszébe jutott, és felidézte a Filippi levelet, amiről a

bíboros tanított: „ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely

fölötte  van  minden  névnek.” (Fil  2,9)  Saját  szavaival  folytatta:  „mivel
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megaláztad magad, felmagasztallak,  és én megadom neked a legmagasabb

nevet a Katolikus Egyházban, te leszel a következő pápa.” Hat évvel később

Bergoglio  bíborost  választották  pápának,  és  felvette  a  Ferenc  nevet.  (vö.

Damian  Stayne:  Újítsd  meg  csodáidat!)  Isten  örömét  leli  az  alázatos

szívűekben,  akiknek  mindent  megad.  Amikor  az  elkövetkező  napokban

megaláztatás  ér  bennünket,  igyekezzünk  ne  méltatlankodni,  mentegetőzni

vagy  visszavágni,  hanem  engedjük,  hogy  Isten  igazoljon  minket,  az  Úr

harcoljon értünk!

Mi az a búcsú? Hogyan nyerhetünk teljes búcsút?

A bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem állapotába, az

isteni  életbe.  Ám  a  bűn  „nyomai”,  azaz  a  kialakult  rossz  szokások

megmaradnak bennünk, ezért szükségünk van tisztulásra. A teljes búcsú az

„ideigtartó”  büntetéstől,  vagyis  (ha  most  meghalnánk)  a  tisztítótűztől

szabadít meg minket, a tisztítótűzben szenvedőket pedig a mennybe juttatja.

Egy hasonlattal élve: minden egyes bűn olyan, mint egy falba bevert szög; a

szentgyónással eltávolítjuk a bűnök szögeit, ám a helyük megmarad a falban.

A teljes búcsúval mintegy kigletteljük a szögek ütötte lyukakat. A búcsú nem

varázsige,  hanem  olyan  bűnbánati  gyakorlat,  „tisztító  vezeklés”,  amihez

különleges kegyelmek társulnak. A mai napon teljes búcsút nyerhetnek azok

a  hívek,  akik  a  plébániatemplomot  áhítattal  meglátogatják.  Emellett

teljesíteniük kell a búcsúnyerés rendes feltételeit, amik a kövezők: őszinte,

megtérő gyónás; szentáldozás és a Szentatya szándékaira végzett ima. 

A Szent Kereszt Templom története

Az Árpád-kor emlékét a Cegléd mai közigazgatási területén (kb. 245

km²)  belül  maradt  kő-  és  téglatemplomromok  (számuk 16)  őrzik.  A mai

belvárosban 1350-ben már állott a Szt. Anna kápolna. A várost, mint hajdani

királynői  birtokot  Nagy  Lajos  hitbuzgó  anyja,  Erzsébet  anyakirályné  az

óbudai klarisszáknak adományozta az 1368. május  8-án kelt  okiratban.  A

hívek számának gyarapodása miatt a kápolna mellé templomot is építettek,

1417-ben már bizonyosnak látszik a Szent Kereszt név, mint patrocínium.

1528-1530 között  Balázs  pap  az  új  hitet  hirdette  Cegléden,  hamarosan  a

templom a protestánsok kezébe került. (…) A katolikusok a templomot csak

a török kiűzése után 78 évvel szerezték vissza. (...)

1822-ben Homályossy (Tunkel) Ferenc szolnoki építész tervei szerint

új  templom épül,  melyet  Nádasdy Ferenc váci  püspök szentelte  fel  1828.

augusztus 31-én.  A főoltárt  Dunaiszky Lőrinc készíti el 1830-ban, Schöffl

József  pedig  megfesti  a  nagyméretű  oltárképet,  ami  a  Kálvária  jelenetét

ábrázolja. 1838-ban 14 regiszteres orgonát állítanak a kórusba, Focht Károly

pesti orgonaépítő művét. 1840-ben pedig Donát Antal pesti festő az egész

templombelsőt kifesti. A templom belső enteriőre évtizedekig megmarad, de

1910-ben  bevezetik  a  villanyt.  (…)  1928-ban  bővítik  a  kórust,  1930-ban

palával fedik be a tetőt. A II. világháború idején 3 manuálos, 34 regiszteres

Rieger orgonát építenek a Szent Kereszt templomba (1941), amelyet 1993-

94-ben önkormányzati támogatással az Aquincum Orgonagyár újít fel.

Chiovini  Ferenc  szolnoki  festőművész  1955-ben  egészen  új

templombelsőt hoz létre, a mennyezeti képek az ő munkái, a díszítőfestést

pedig  Dénes  Jenő  műegyetemi  tanár  elképzelései  szerint  Harmos  Jenő

valósítja  meg.  Mivel  a  II.  világháborúban  egy  belövés  a  toronysisakot

ledöntötte, annak pótlása 1967-ben valósul meg. A templom külseje 1986-

ban,  a  belseje  pedig  1989-90-ben újult  meg,  mindkettő  Dragonits  Tamás,

Ybl-díjas építész tervei alapján. (Forrás: Cegléd város hivatalos honlapja)


