
Közösségi alkalmaink a héten 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör 

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

Péntek:  15:00 Szent Teréz lánykör 

  18:00 Középiskolás hittan 

Vasárnap: 9:00 Ministráns foglalkozás 

Hirdetések 

1. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn halottak napja, csütörtökön Szent Imre 

herceg ünnepe. 

2. Hétfő, november 2-a, halottak napja. Ezen a napon reggel 7-kor és este 

6-kor is lesz szentmise a Templomban. 

3. Péntek, november 6-a elsőpéntek. Szokás szerint a szentmise reggel 7-kor 

és este 6-kor lesz a Templomban. A nap folyamán az atyák meglátogatják a 

betegeket. 

4. Szombat, november 7-e elsőszombat. Az előesti mise előtt fél 6-tól közös 

rózsafüzérezés lesz a Templomban Rózsafüzér Társulat tagjainak 

vezetésével. 

5. Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút 

nyerhet az a hívő, aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s 

legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon 

elnyerhető); aki halottak napján templomot vagy kápolnát áhítattal 

meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. 

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

Az imaapostolság novemberi imaszándéka: A mesterséges intelligencia 

felelősségteljes felhasználásáért: Imádkozzunk, hogy a robotika és a 

mesterséges intelligencia fejlődése mindig az emberiség 

szolgálatára legyen. 

 

Oldd meg a következő feladatot!  
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A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

MINDENSZENTEK ÜNNEPE 

Mindenki, aki benne reménykedik, szentté lesz, ahogyan szent ő maga is.  

(1Jn 3,3) 

 Lisieux-i Szent Terézről mesélik, hogy egy duci lány volt, akinek a 

fényképeit retusálták, hogy ne legyen szembetűnő az alakja, amit 

méltatlannak tartottak egy szenthez… Loyolai Szent Ignác pedig – a 

rendtársak unszolására – megírta az önéletrajzát, de amikor a későbbi 

jezsuita rendfőnök látta, hogy milyen őszintén beszél a saját fiatalkori 

kihágásairól, bezúzatta az írást, mondván, jobb ha az emberek nem ismerik a 

szent alapító gyarlóságait. Ez csak két példa arra, hogyan állítjuk piedesztálra 

a szenteket, távolítjuk el őket, hús-vér embereket magunktól, és tesszük az 

életszentség ideálját csodálandó, ám nem követendő példává. Pedig Isten 

mindnyájunkat arra hív, hogy szentté váljunk, anélkül azonban, hogy elvárná 

tőlünk, hogy hibátlanok legyünk.  

 A szentség Isten ingyenes ajándéka, kegyelem, aminek megpróbálunk 

teret engedni életünkben. Kis Szent Teréz szerint „a szentség sokkal inkább a 

befogadókészség és a ráhagyatkozás gyümölcse, mintsem a buzgóságé és a 

szorgalomé.” Az életszentség minden keresztény hívő élethivatása is. A 

holnap szentjei már köztünk élnek. Nem lehetetlen vállalkozás, hanem 

tudatos döntés eredménye, alázatos együttműködés Isten kegyelmével. 

Gondolkozzunk el a mai ünnepen, hogy mit tehetünk még Krisztusért, és 

hozzunk apró, de konkrét elhatározásokat, hogy radikálisabban kövessük Őt! 

http://www.cegledplebania.hu/
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Az Úr feltámadásáról 

 Néhány gondolatot szeretnék megosztani az Úr feltámadáshoz 

kapcsolódóan a Katolikus Egyház Katekizmusából (KEK) annak fényében, 

hogy Jézus feltámadása a mi feltámadásunk ígéretét is hordozza. 

1. Jézus maga is megtapasztalta a halált: 

Ő "Isten kegyelméből mindnyájunkért" megízlelte "a halált" (Zsid 2,9). Isten 

a maga üdvözítő tervével úgy rendelkezett, hogy Fia ne csupán meghaljon 

"bűneinkért" (1Kor 15,3), hanem "megízlelje a halált" is, azaz ismerje meg a 

halál állapotát, lelke és teste szétválásának állapotát a kereszten kilehelt 

utolsó lehelete és a föltámadása pillanata közti időben. (KEK 624.) 

2. Jézus „alászállt a poklokra”: 

A meghalt Krisztus isteni személyével egyesült Lelkével szállt alá a holtak 

honába. Az Őelőtte élt igazaknak megnyitotta a mennyország kapuját. (KEK 

637.) 

3. Krisztus feltámadása nem pusztán visszatérés ugyanabba a testbe: 

Krisztus föltámadása nem a földi életbe való visszatérés volt, mint azon 

föltámasztások esetében, melyeket Ő húsvét előtt végzett: Jairus kislányáé, a 

naimi ifjúé és Lázáré. E tények csodás események voltak, de a személyek, 

akikkel a csoda történt, a "megszokott" földi életet nyerték vissza Jézus 

hatalma által. A maguk idejében újból meg fognak halni. Krisztus 

föltámadása lényegében különbözik ettől. Föltámadott testében a halál 

állapotából átmegy egy időn és téren túli, másik életbe. Jézus testét a 

föltámadásban a Szentlélek eltölti hatalommal; dicsőségének állapotában az 

isteni életben részesedik, úgy, hogy Szent Pál elmondhatta Krisztusról: Ő a 

mennyei ember. (KEK 646.) 

4. A feltámadt test új tulajdonságokkal rendelkezik: 

A föltámadott Jézus közvetlen kapcsolatokba lép tanítványaival a tapintás 

által és azáltal, hogy eledelükből eszik. Így hívja őket arra, hogy ismerjék 

meg: nem kísértet, s főleg arról bizonyosodjanak meg, hogy az a föltámadott 

test, amellyel megjelenik nekik, azonos azzal, amelyet megkínoztak és 

megfeszítettek, mert hordozza szenvedése nyomait. Ez az igazi és valóságos 

test ugyanakkor a megdicsőült test új tulajdonságait birtokolja: többé nem 

térben és időben van, hanem szabadon tud megjelenni ott és akkor, ahol és 

amikor akar, mert emberségét már nem lehet a földön visszatartani, és csak 

az Atya isteni felségterületéhez tartozik. Ezért a föltámadott Jézus 

megjelenésének módját is teljesen szabadon választja meg: kertész 

alakjában, vagy "más alakban" (Mk 16,12), mint amit tanítványai 

megszoktak, épp azért, hogy ébressze hitüket. (KEK 645.) 

5. A feltámadás a Szentháromság műve: 

A föltámadásban a három isteni személy együtt tevékenykedik, és 

kinyilvánítják sajátosságaikat. A föltámadás ugyanis az Atya hatalmával 

történik, aki "föltámasztotta" (ApCsel 2,24) Krisztust, az Ő Fiát, és így az Ő 

emberségét – testével együtt – tökéletesen bevezette a Szentháromságba. 

Jézus véglegesen "Isten Fiának bizonyul erőben a megszentelés Lelke által a 

halálból való föltámadásával" (Róm 1,4). Szent Pál hangsúlyozza Isten 

hatalmának megnyilvánulását a Szentlélek tevékenykedése által, aki életre 

keltette Jézus halott emberségét és meghívta Őt az Úr dicsőséges állapotára. 

(KEK 648.) 


