
Hirdetések 

1. Ma kezdődik az ökumenikus imahét. A járványügyi helyzet miatt idén 

nem szervezünk felekezetközi találkozókat, viszont a Ceglédi Mária Rádió 

leadja a tavalyi ökumenikus imahét ima-összejöveteleinek hangfelvételeit. 

Ezeket hétfőtől szombatig lehet meghallgatni este 6 órától.  

2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Árpád-házi Szent Margitot ünnepeljük. 

Szerdán Boldog Özséb áldozópapra, csütörtökön Szent Ágnes vértanúra, 

pénteken Boldog Batthyány-Strattmann László hitvallóra emlékezünk. 

3. Január 22-én, pénteken este 6-kor ifjúsági misét tartunk a templomban, 

amire szeretettel hívjuk a plébánia fiataljait, elsősorban a 13- 25 éves 

korosztályt. A szentmisét élőben közvetítjük a Mária Rádió Facebook 

oldalán. 

4. Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja lesz. 

5. Vízkeresztkor veszi kezdetét a házszentelések időszaka. A házszentelés 

szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a 

lakásokat, házakat; megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Kérjük, hogy akik 

szeretnék megáldatni új házukat vagy lakásukat, jelezzék azt a sekrestyében. 

 

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

 

– Hogy hívják az V. kerület orvosát? – Dr. Oetker. *** – Hogy hívják a 

telephely nélküli sportegyesületet? – Sehol SE. *** – Hogy hívják a japán 

agglegényt? – Maradoka Magamura.  ***  – Hogy hívják a kínai 

autóversenyzőt? – Kinyíra Kanyar. *** – Hogy hívják a borostás papot? - 

Szőrzetes. *** – Hogy hívják a lengyel autóversenyzőt? - Mikorsodrotzky  

 

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP  

Válaszos zsoltár válasza: „Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit 

kívánsz.” 

 Labouré Katalinnak megjelent a Szűzanya 1830. július 18-án éjjelén 

az irgalmas nővérek magánkápolnájában, a párizsi rue de Bac-on. Mária 

megígérte a későbbi szentnek, hogy minden vigasztalást megad neki, amire 

szüksége lesz. Számtalan eljövendő eseményről is beszélt neki, amik sorra 

beteljesedtek, végül pedig küldetést bízott rá, aminek része volt a szerzetesi 

közösségének a megújulásáért való ténykedés. Ő volt a csodásérem látnoka, 

annak a csodáséremnek, ami megtérések, gyógyulások és egyéb rendkívüli 

kegyelmi események hullámát indította el a világban. Mindezzel 

kapcsolatban nem mindig volt kellőképpen befogadó a közössége. Katalin 

évekkel később, a lourdes-i jelenések kapcsán ki is fakadt: „a lourdes-i 

zarándoklatokat azért engedélyezte a Szent Szűz, hogy pótolja azokat a 

zarándoklatokat, amelyekre az elöljárók nem találták jogosultnak a (rue de 

Bac-i) kápolnánkat.” Kéziratai között pedig a következő feljegyzést találták: 

„Jó Anyám, itt nem akarják megtenni azt, amit akarsz, nyilatkozzál meg 

máshol.” Amikor Isten valami újra hív, azt sokszor – érthető módon –  

fenntartással, kétkedéssel fogadjuk, ám ha ellenállunk neki, elveszíthetjük a 

pillanat kegyelmét. Ilyen helyzettel kellett szembenéznie az első 

apostoloknak is. A mai evangéliumban olvasunk az első tanítványok 

meghívásáról. Keresztelő Jánosnak sok tanítványa volt, mégis csak János és 
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Jakab érzett arra indítást, hogy közelebbről megismerje Jézust. Talán 

egyesek úgy gondolkoztak, hogy a Keresztelő mellett jól érzik magukat, már 

elég elkötelezetten élik a hitüket, nincs szükségük többre. Ezzel a 

döntésükkel viszont elmulasztották azt a lehetőséget, hogy Jézus nyomába 

szegődjenek. János, Jakab és mások viszont – követve a Szentlélek szelíd 

indítását – mertek fejest ugrani az ismeretlenbe, és ráálltak Jézus követésére. 

Krisztus követése minket is újra és újra kihívás elé állít: készek vagyunk-e 

Jézusért akár új utakra is indulni, új szokásokat elsajátítani, vagy 

megmaradunk inkább a már jól bevált „vallásos”, de talán nem elég „istenes” 

gyakorlatainknál. Kérjük az Urat, hogy felismerjük a kegyelmi pillanatokat, 

és merjünk azokra igent mondani!  

Péter atya gondolatai az ökumenikus imahétre 

 Az idei évben nem tudunk közösen ökumenikus imanyolcadot tartani, 

hiszen az összejöveteleknek a covid miatt akadálya van. Az ökumenizmus 

amúgy sem korlátozódhat egy hétre vagy néhány alkalomra, ugyanis 

folytonosan a szívünkben kell legyen, azért, mert az nem emberi mű. A 

szakítást, mármint a felekezetekké szétszakítottságot a bűn által magunktól is 

meg tudtuk valósítani; a szeretetlenségnek, az egymás elleniségnek, az 

önzésnek, a hatalomvágynak és sok más mindennek a nyomán, ami minden 

emberi műben megjelenik a sátán miatt. Jelen van az egyházban is, 

mondhatnánk, hogy mindegyikünk szívében gyökeret verhet ez. Egy konkrét 

korban, a 16. században meg is jelent, és ennek nyomán létrejött a szakadás, 

ami a sátán műve. Az egység, a szeretetegység az Isten műve, míg a bűn, a 

sátán a szakadást okozza. Ez szakította szét felekezetekre az egyetlenegy 

krisztusi egyházat. Nekünk az egységet kell építeni Jézussal együtt, és mivel 

ezt Jézussal együtt kell tennünk, ezért ez nem pusztán emberi mű, hanem 

isteni mű, a Szentlélek műve. A Szentlélek az, aki Krisztus akaratát segít 

köztünk, bennünk végrehajtani. Jézus úgy imádkozik az utolsó vacsorán, 

hogy Atyám, legyenek mindnyájan egyek úgy, mint ahogy mi egyek 

vagyunk, úgy legyenek ők is egyek mibennünk (vö. Jn 17,21). A Szentlélek 

ezt az egységet akarja kimunkálni, és ennek mindannyian részese kell 

legyünk. A Szentlélek ugyanis a szeretetegységnek, és ennek nyomán a hit és 

a teljes egységnek is a helyreállítását akarja, és mi ennek vagyunk az 

eszközei. Részesei, sőt munkálói is vagyunk, mert nem passzív eszközök 

vagyunk csak, hanem a Szentlélekben mi is ezt munkáljuk.  

 Az idei évben nem tudjuk megvalósítani a valódi, fizikai 

egyesülésünket, de az imádságban tudunk egyesülni, hogy először is Jézussal 

együtt a Szentlélekben önmagunkat formáljuk, hogy készek legyünk 

megbocsátani. Hiszen nemcsak nekünk vannak bűneink, hanem másoknak is, 

és ezt a bűnt először a megbocsátással kell helyretenni. Nem szabad 

szívünkben legyen senki iránt, semmilyen más felekezet iránt semmiféle 

ellenérzés, hanem csak a jézusi szeretet. Másodszor, azokkal kapcsolatban, 

akik velünk vannak, akikkel érintkezünk és más felekezetűek, próbáljuk 

konkrét tettekkel ezt a szeretetegységet építeni. Ha ezt tesszük, akkor 

részesei leszünk, sőt munkáljuk az az egységet, amit Jézus szeretne. A teljes 

hitegység természetesen nem rajtunk múlik, hiszen ez a felekezetek vezetőin, 

összes tagján múlik. Mi ennek a magunk területén kell részesei legyünk, 

hogy fejezzük ki testvéreink iránt azt a vágyunkat, hogy szeretnénk egészen 

egyek lenni, úgy, ahogyan Jézus akarja, mert mi jézusiak vagyunk, Annyira 

vagyunk jézusiak, amennyire az Ő akaratát – vagyis azt, hogy legyenek 

mindnyájan egyek –  mi is akarjuk, és munkáljuk a magunk részén. Sok 

kegyelmet kívánok mindenkinek a mai nap kezdődő imanyolcadra, hogy 

naponként imádkozzunk Jézussal a Szentlélekben a keresztények valódi 

egységéért. 

Szent Ferenc imája 

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, ahol gyűlölet lakik, oda szeretet 

vigyek, ahol sértés, oda megbocsátást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol 

tévedés, oda igazságot, ahol kétely, oda hitet,ahol kétségbeesés, oda 

reményt, ahol szomorúság, oda örömet. 

Uram, add , hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak. 

Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. 

Inkább szeressek, mint hogy szeretet igényeljek.  

Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor 

nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Ámen. 


