
Hirdetések 

1. Most vasárnap a fél 10-es misén kerül sor a bérmálásra készülő hittanosok 

befogadási szertartására. Imádkozzunk a bérmálandókért, hogy nyitott 

szívvel tudják befogadni a szentségi ajándékokat! 

2. Plébániai közösségi alkalmaink a héten: hétfőn délután fél 5-kor 

nyugdíjas klub, este 6-kor Biblia kör. Kedden délután 3-kor Szent László 

fiúkör. Pénteken délután 3-kor Szent Teréz lánykör. Vasárnap 9-kor 

ministráns foglalkozás. 

3. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 

6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség.  

4. Kedden Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja lesz. 

5. Kihelyeztük a misézőhelyek hirdetőtábláira a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus részletes programját.  

A Kongresszus záró eseménye az az ünnepi szentmise, amit Ferenc pápa 

mutat be. A zárómise szeptember 12-én lesz fél 12-kor kezdődik Budapesten 

a Hősök terén, a részvétel regisztrációhoz kötött. Erre az alkalomra a 

különbusz(oka)t indítunk a plébániáról. A plébániai csoport várhatóan reggel 

fél 8-kor indul, és délután 3-ra ér vissza Ceglédre. Az útiköltség a 

jelentkezők számától függően alakul. A jelentkezés részletei a Tanítvány 

belső lapján olvashatók. 

6. A Ceglédi Mária Rádió önkénteseket keres. Azok jelentkezését várják, 

akik műsorvezetőként (új műsor kitalálása, tervezése és vezetése), 

bemondóként (aktuális műsorterv összeállítása, hírek beolvasása), 

hírszerkesztőként (Ceglédhez kötődő hírek összegyűjtése) vagy technikusként 

(a napi műsorterv összerakása, nyers felvételek megvágása) tudnák segíteni a 

Rádió működtetését. 

7. Hálásan köszönjük mindazoknak a munkáját, akik az úrnapi körmenet 

előkészítésében segítettek, és azoknak is, akik részt vettek a körmeneten. 
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ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, 

hálával dicsérnem.  

 „Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe.” (Mk 

4,26) Az elmúlt időszak a magvetés ideje volt: nagyböjt és húsvét időszaka, a 

Lélek kiáradása, szentségimádások, lelkinapok, májusi áhítatok, úrnapi 

körmenet, stb. Jézus nagylelkűen vetette a magot jó földbe és útszélre, éjjel 

és nappal, az egészségügyi vészhelyzet idején és a korlátozások feloldása 

után, a kórházakban, munkahelyeken és otthonainkban egyaránt. A nyári 

szünet „ingerszegényebb” időszak lesz, legalábbis ami a nagyobb, 

külsőséges, egyházi ünnepeket illeti; liturgikus értelemben „uborkaszezon” 

következik. Azonban ez sem egy zárójelbe teendő idő, sokkal inkább a 

növekedés időszaka. Az elvetett magok növekedésnek indulhatnak. Hogy ez 

megtörténik-e, az alapvetően nem rajtunk múlik: „a föld magától terem” (Mk 

4,28). Szent Pál megfogalmazásában: „Én ültettem, Apolló öntözte, de a 

növekedést az Isten adta.” (1 Kor 3,6) Akkor nincs is dolgunk? Persze, hogy 

van. De mivel olyan Istenünk van, aki elveti a magot lelkünk földjébe, ezért 

erőfeszítéseink nem az építkezés, inkább a befogadás irányába kell 

mutassanak. A kulcsszó nem annyira az „eredmény”, hanem a „tér”, Isten 

fokozatos térnyerése. „Helyet készíteni Istennek, hogy befogadhassuk.” 

Keresztes Szent János ebben látja a keresztény ember feladatát. Legyen ez a 

mi „házi feladatunk” a nyárra! 

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


Lefoglaltad már a helyed a NEK programjaira? 

Hungexpo programjai: A Kongresszus meghívottjaiként a világ 

minden tájáról érkeznek előadók, akik tanításukkal és személyes példájukkal 

tesznek bizonyságot hitükről és mutatják meg nekünk a világegyház életét. 

Az ő előadásaikra a Hungexpón kerül majd sor szeptember 6-10. között. A 

pontos program megtalálható a honlapunkon (https://www.iec2020.hu/hu) a 

Program menüpont alatt.  

Fiatalok: Szeretettel várjuk a fiatalokat a kifejezetten számukra 

készített péntek esti programunkkal, amely Ákos koncerttel kezdődik, és egy 

– a korábbi évekből már ismert – Forráspont eseménnyel, dicsőítéssel, 

tanúságtétellel és szentségimádással zárul. 

Elsőáldozók és családjaik: Amennyiben szeretnéd, hogy gyermeked a 

kongresszus nyitómiséjén legyen elsőáldozó, június 30-ig még jelentkezhetsz 

plébánosodnál vagy iskolai hitoktatódnál, akik további útmutatást adnak. Az 

elsőáldozók és családjuk nyitómisére való regisztrációjához részletes 

útmutatót találsz itt a honlapunk Regisztráció menüpontjában, az 

Elsőáldozók és családjaik ikonra kattintva. (NEK Titkárság) 

Hogyan tudsz csatlakozni a plébániáról induló csoporthoz, amelyik részt 

vesz a NEK zárómiséjén Ferenc pápával? 

1. Regisztrálj az eseményre a NEK honlapján, és csatlakozz a plébániai 

csoporthoz. A csoportunk kódja: IEC-U8L7. 

2. Jelentkezz a sekrestyében a feltüntetett adatok megadásával. 

3. Emailben is jelezheted jelentkezési szándékodat. Írd meg nevedet, 

születési évszámodat és telefonszámodat a millye75@gmail.com címre. 

Jelentkezési határidő: július 11.  

Szent József erényei  színező – a jó férj 

A Szentírásban nagyon kevés dolgot olvashatunk Szent Józsefről, azt 

azonban biztosan tudhatjuk, hogy Mária hűséges férje volt, s nagyon szerette 

Jézust. Hűséges társ és apa volt. A hűség szó számodra mit jelent? Kérlek 

válaszolj magadnak erre, mert igen fontos. Számomra elköteleződést jelent, 

nagyon nehezen értettem meg én magam is, hogy mennyire radikális 

elköteleződés a hűség. Hiszen nyilvánvalóan láthatjuk, és ezt a statisztikai 

adatok is alátámasztják, hogy napjainkban hiányzik az elkötelezettség. A 

házasságkötések száma csökken, míg a válások száma emelkedik. Egyre 

kevesebben választják a papi hivatást vagy állnak jó ügyek mellé. Mindez 

miért is van így? Nem igazán akarnak jó döntést hozni, mint József. Az 

emberek nem akarnak kockáztatni, nem akarják, hogy felelősség kötelezze 

őket. Azokat a lehetőségeket, amikor másokat szolgálhatunk gyakran 

kötelezettségnek tekintjük, ezért kerüljük azokat. Ilyen a házasság is, a másik 

ember felé irányuló szerető szolgálat és elköteleződés. Rövid videók, 

gyorséttermek, gyors telefonok, gyors internetes keresések nemzedéke 

vagyunk. Mindent gyorsan szeretnénk megszerezni, és mindenben a 

szórakozást keressük. Ha valami nem szórakoztató, vagy számunkra nem 

kényelmes, akkor keresünk olyat, ami kényelmesebb. Sajnos a radikális 

elköteleződés ritkaság, pedig Isten ezt várja tőlünk. Az elkötelezettség azt 

jelenti, hogy tartom magam az ígéretemhez akkor is, ha ez nem kényelmes 

számomra.  A házasság egy életre szóló szövetség közted és a házastársad 

között; jóban, rosszban, szegénységben, gazdagságban, egészségben, 

betegségben, amíg a halál el nem választ.  Számomra is nehéz volt ennek a 

radikális elköteleződésnek megérteni a fontosságát. Ezért szeretnék most 

figyelmetekbe ajánlani egy filmet, mondjuk akkor ha már legalább hetedik, 

nyolcadik osztályos vagy. A felnőtteknek meg különösben ajánlom, hiszen 

számukra már valóság ez és ebben élnek. De lehetnek krízisek is egy 

házasságban, akkor is tudnunk kell, hogy  egy nagyszerű kapcsolat titka: 

meghalni az önérdek számára. Az általam ajánlott film a Fireproof angolul, 

magyarul megtalálható online módon nézhető az interneten Szerelempróba 

vagy Tűzálló házasság címmel.  A nagyobbaknak jó filmnézést, a 

kisebbeknek jó színezést kívánok! De mindenkinek álljon példaként Szent 

József. Kérjük bizalommal: „Amikor a házasság nehézségei eluralkodik 

rajtam, Szent József segíts abban, hogy hű maradjak!” Szeretettel, Böndő-

Szegedi Szilvi 
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