
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  15:30 Nyugdíjas klub, 17:00 Biblia kör  

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör 

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

Péntek:  15:30 Szent Teréz lánykör, 18:00 Középiskolás hittan 

Vasárnap: 9:00 Ministráns foglalkozás 

Hirdetések 

1. Ma van a missziók vasárnapja. Ezen a napon a gyűjtést a missziók javára 

tartjuk. Erre a napra szervezi meg a Szükséget Szenvedő Egyház 

segélyszervezet az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” az 

egységért és a békéért kezdeményezést. Ferenc pápa így nyilatkozott erről: 

„Bátorítom ezt a szép eseményt, amely bevonja a gyermekeket a világ 

minden tájáról; különösen a világjárvány okozta kritikus helyzetben élőkért 

fognak imádkozni.”  

2. Szerdán Boldog IV. Károly királyra, csütörtökön Szent II. János Pálra, 

pénteken Kapisztrán Szent Jánosra emlékezünk. 

3. Október 23-án, pénteken este 6 órakor ifjúsági misét tartunk, amire 

hívjuk szeretettel a plébánia fiataljait, elsősorban a 13-25 éves korosztályt. 

4. Október 24-én, szombaton kerül megrendezésre a Tiszamenti Ifjúsági 

Találkozó Szolnokon. Részletes információ a faliújságon olvasható. 

5. Október a rózsafüzér hónapja, ezért a szombat esti szentmisék előtt fél 6-

tól közösen imádkozzuk a rózsafüzért. Köszöntsük, és kérjük együtt a 

Szűzanya közbenjárását nemzetünkért és egyházközségünkért. 

6. Akik új síremlék megáldását kérik, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a 

plébániai irodában. A sírszentelésekre november 1-jén, vasárnap délután 2 

órakor kerül sor. 

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

Az imaapostolság októberi imaszándéka: A világi hívek küldetéséért az 

Egyházban: Imádkozzunk, hogy a keresztség révén a világi hívek, különösen 

a nők, minél szélesebb körben vállalhassanak felelősséget az Egyházban. 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP  – A  MISSZIÓK VASÁRNAPJA 

„Úgy ragyogjatok, mint a csillagok  a mindenségben.” (Fil 2,15d) 

 Múlt vasárnap egy olyan menyegzős lakomáról mondott Jézus  

példabeszédet, amit egy király rendez a fiának, és amire az ő szolgáit küldi, 

hogy invitálják első körben a meghívottakat, aztán pedig mindazokat, akiket 

úton-útfélen találnak. Ez a példabeszéd jól megágyaz a mai missziós 

vasárnapnak, mert megfelelő kontextusba helyezi a misszió témáját. A 

király, aki maga a szerető Mennyei Atya, szeretne mindnyájunkat meghívni 

Fia lakomájára, és ehhez keresi azokat, akik hajlandók segíteni  

kikézbesítsék a meghívókat. A missziós parancs, az evangelizáció sürgetése 

nem csak a papoknak, szerzeteseknek vagy hitoktatóknak a feladata, hanem 

minden megkeresztelt elhívása is! Ferenc pápa az imaapostolságnak 

októberre „a világi hívek küldetéséért az Egyházban” szándékot jelölte meg: 

„Imádkozzunk – buzdít a Szentatya –, hogy a keresztség révén a világi hívek, 

különösen a nők, minél szélesebb körben vállalhassanak felelősséget az 

Egyházban.” Isten fáradhatatlanul „bombáz” minket szeretetével, és akiket 

meghódított, azokat arra készteti, hogy ők is segítsenek a lelkek 

üdvözítésének hatalmas missziójában. 

http://www.cegledplebania.hu/
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A fatimai jelenések története 

 1917. május 13-án egy Cova da Iria nevű helyen, a fatimai 

egyházközség területén három pásztorgyermek őrizte nyáját: a tízéves Lúcia, 

és unokatestvérei, a kilencéves Ferenc és a hétéves Jácinta. Délben szokás 

szerint elimádkozták a rózsafüzért, majd játszani kezdtek ott, ahol ma a 

fatimai bazilika áll. Hirtelen nagy fényességet láttak, amit villámnak 

gondoltak, és úgy döntöttek, hazasietnek még a vihar előtt. Ám rögtön ezután 

újra fényt láttak, és egy kis tölgyfa fölött (ahol ma a Jelenési kápolna áll), 

megpillantottak egy „Asszonyt, aki ragyogóbb volt, mint a nap”. Az Asszony 

imádságra buzdította a kis pásztorokat, és kérte őket, hogy öt hónapon át 

minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a 

kérést – június, július, szeptember és október 13-án a Szűzanya megjelent 

nekik. (...) 

 A jelenések alkalmával a Szűzanya mindig arra kérte a gyermekeket, 

hogy imádkozzanak, hozzanak áldozatot a bűnösök megtéréséért, és 

engeszteljék Szeplőtelen Szívét az ellene elkövetett vétkekért. A júliusi 

jelenés alkalmával a gyermekeknek látomásban volt részük a pokolról. A 

Szűzanya ekkor kérte először, hogy ajánlják fel Oroszországot az ő 

Szeplőtelen Szívének. „Ha kérésemet teljesítik, Oroszország megtér, és béke 

lesz, ha nem, akkor tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni, háborúkat 

és egyházüldözést fog előidézni, a jó embereket kínozni fogják, a Szentatya 

sokat fog szenvedni, több nemzet megsemmisül, végül azonban Szeplőtelen 

Szívem diadalmaskodni fog (...) – írja Lúcia nővér Emlékezéseiben. A 

jelenéseknek gyorsan híre kelt, és az utolsó alkalommal, október 13-án, 

mintegy 70 000 ember volt jelen Cova da Iriában. A Szűzanya kijelentette, 

hogy ő a Rózsafüzér Királynője.  (...) 

 Lúcia később szerzetesnővér lett, 1921-ben lépett be a Dorottya-

rendbe, és néhány évet Spanyolországban élt, Vilarban illetve Tuy-ban. A 

Szűzanya ott is többször megjelent neki, és azt kérte, tartsanak ájtatosságot 

öt egymást követő szombaton: imádkozzák a rózsafüzért, elmélkedjenek a 

titkokon, gyónjanak és áldozzanak, hogy a Mária Szeplőtelen Szíve ellen 

elkövetett bűnöket jóvátegyék. Lúcia 1948-ban belépett a sarutlan kármelita 

rendbe, és a coimbrai Szent Teréz kolostorban élt haláláig. Később többször 

is ellátogatott Fatimába: 1946-ban, 1967-ben, 1981-ben is ott járt, hogy a 

jelenésekről készülő képek munkálatait segítse. Lúcia nővér 2005. február 

13-án hunyt el Coimbrában, életének 98. évében. 

 Marto Ferenc 1908. június 11-én született Aljustrelben. Érzékeny és 

visszahúzódó természet volt, azért imádkozott és tartott bűnbánatot, „hogy az 

Úr Jézust vigasztalja”. Tüdőgyulladásban halt meg 1919. április 4-én, szülei 

házában. Földi maradványait 1952-ben vitték át a plébánia temetőjéből a 

fatimai bazilikába. Marto Jácinta 1910. március 11-én született Aljustrelben, 

Ferenc húga. 1920. február 20-án halt meg egy lisszaboni kórházban, hosszú 

és fájdalmas betegség után – szintén tüdőgyulladásban –, minden 

szenvedését felajánlva a bűnösök megtéréséért, a világ békéjéért és a 

szentatyáért. Teljesen épen maradt holttestét 1951-ben helyezték örök 

nyugalomra a bazilikában. A fatimai látnokok – Marto Ferenc és Marto 

Jácinta – boldoggáavatási pere 1952-ben indult, II. János Pál pápa 2000. 

május 13-án avatta őket boldoggá. (Forrás: Magyar Kurír) 

 

Oldd meg ezt a feladatot, és az egymilliós kérdés válaszát küldd vissza a 

tamas.atya.ck@gmail.com címre! 



 


