
Hirdetések 

1. Most vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz az elsőáldozásra készülő 

hittanosok befogadási szertartása. Mindenkit szeretettel várunk!  

2. Hétfőn Szent Iréneusz püspök emléknapja lesz. Pénteken ünnepeljük Szűz 

Mária látogatását Erzsébetnél, szombaton pedig Szent Tamás apostolt.  

3. Kedden Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe lesz. Ezen a napon 

szentmisét mondunk a Templomban reggel f8-kor és este 6-kor, a Magyarok 

Nagyasszonya Kápolnában pedig délután 5-kor. 

4. A héten elsőpéntek lesz. Szentmisét reggel 7-kor és este 6-kor tartunk a 

Templomban. Az esti mise a családok miséje is egyben. A nap folyamán az 

atyák meglátogatják a betegeket.  

5. Az elkövetkező szombat elsőszombat. Az esti mise előtt fél 6-tól 

rózsafüzért imádkozunk a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével, 

az egyházközség lelki megújulásáért és a hivatásokért. 

6. A hétköznapi szentmisék után, a szombat esti mise előtt fél 6-tól, ill. 

egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség nyáron is. 

7. Buszutazást szervezünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

zárómiséjére, amit, amit Ferenc pápa mutat be. A szentmise szeptember 

12-én lesz fél 12-kor kezdődik Budapesten a Hősök terén. Jelentkezési 

határidő: július 11. Az útra a következőképpen lehet jelentkezni: 

 Aki teheti, regisztráljon az eseményre a www.iec2020.hu/hu/regisztracio 

oldalon, majd csatlakozz a plébániai csoporthoz az IEC-U8L7 

csoportkóddal. 

 A részvételi szándékot lehet jelezni a misézőhelyeken a sekrestyében, 

illetve emailen a millye75@gmail.com címre a név, születési dátum és 

telefonszám megadásával. 

8. Már most hirdetjük, hogy augusztus 21-én, szombaton bérmálás lesz 

plébániánkon. Délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise keretében szolgáltatja ki 

a nagykorúság szentségét Marton Zsolt megyéspüpök a Templomban. 

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

akik műsorvezetőként, bemondóként, hírszerkesztőként vagy technikusként 

tudnák segíteni a Rádió működtetését. 

10. Ez a Tanítvány utolsó nyári száma. A plébániai értesítőt legközelebb 

szeptemberben adjuk ki újra. 
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ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.  

 Múlt vasárnap Jézus, miután lecsendesítette a vihart, szemrehányást 

tett tanítványainak kishitűségük láttán. A tizenkettőt ugyanis ámulatba 

ejtette, hogy Jézus szavának még a szél és a tenger is engedelmeskedett. A 

mai evangéliumban Jairus lányának feltámasztása állítja kihívás elé az 

apostolok hitét: azt olvassuk, hogy „magukon kívül voltak a csodálkozástól” 

(Mk 5,42). Azt már-már „megszokták”, hogy Jézus visszaadja a betegeknek 

az egészséget, de hogy még a halottakat is feltámassza… A hit, mint a 

mustármag, eleinte jelentéktelennek tűnő valóság, amibe bele van kódolva a 

növekedés. Apránként növekszik, korábbi tapasztalatokra építve. „A hitre 

épülő életet kicsiben kell kezdenünk, és fel kell nőnünk az egyre nagyobb 

kihívásokhoz”- írja Reinhard Bonnke. Ezt élték meg az apostolok: miután 

már elhitték, hogy Jézus képes meggyógyítani a betegeket, fel kellett nőjenek 

ahhoz, hogy elhiggyék: a halottakat is életre tudja kelteni. A hitük újra és 

újra válságba sodródott, mert egyre nagyobb kihívásokkal találkoztak. Hitük 

próbatétele volt az is, amikor szembe kellett nézniük azzal, hogy Jézus tőlük 

is azt kéri: gyógyítsák a betegeket, támasszák fel a halottakat az Ő nevében. 

„Neked is vannak történeteid a hitről. Akármilyen kicsik is, emlékezz rájuk, 

gondold őket végig újra, számold meg és ünnepeld őket. Ezek építik fel 

hitedet életed későbbi helyzeteihez”- mondja Bonnke. Neked milyen 

történeted van a hitről? 
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Ferenc pápa Apai szívvel kezdetű levele a Szent József-évre (4. rész) 

4. Elfogadó apa. József elfogadja Máriát anélkül, hogy előzetesen 

feltételeket szabna. Bízik az angyal szavaiban. „Szívének nemessége a 

szeretet alá rendeli azt, amit a törvényből tanult; és ebben a mai világban, 

ahol nyilvánvaló a nőkkel szembeni pszichológiai, szóbeli és testi erőszak, 

József tisztelettudó, tapintatos férfialakként jelenik meg, aki bár nincs 

birtokában minden információnak, mégis Mária jó hírnevének, méltóságának 

és életének érdekében dönt. Bizonytalanságában, hogy mit lenne legjobb 

tennie, Isten megsegítette, megvilágosította helyzetértékelését.”  

Életünkben gyakran történnek olyan események, amelyeknek nem 

értjük a jelentését. Első reakciónk gyakran a csalódás és a lázadás. József 

félreteszi okoskodását, hogy helyet adjon a történéseknek, és bármennyire is 

titokzatosnak tűnnek szemében, elfogadja őket, felelősséget vállal értük, és 

megbékél saját történetével. Ha nem békülünk meg élettörténetünkkel, akkor 

a következő lépést sem tudjuk megtenni, mert mindig várakozásaink és a 

belőlük fakadó csalódásaink túszai maradunk. (…) József nem egy passzívan 

beletörődő ember. Vezető szerepe bátor és erős. Az elfogadás az az út, 

amelyen keresztül a Szentlélektől kapott erő ajándéka megnyilvánul 

életünkben. Csak az Úr adhat erőt ahhoz, hogy elfogadjuk az életet úgy, 

ahogy van, hogy teret adjunk a lét ellentmondásos, váratlan, kiábrándító 

oldalának is. Jézus közénk jövetele az Atya ajándéka, hogy mindenki 

megbékélhessen saját történetének hús-vér valóságával, még ha nem is érti 

teljesen. 

Ahogy Isten Szent Józsefnek mondta: „József, Dávid fia, ne félj” (Mt 

1,20), úgy tűnik, nekünk is megismétli: „Ne féljetek!” Félre kell tenni a 

haragot és a csalódást, és minden világias lemondás nélkül, de reményteli 

lelkierővel helyet kell adni annak, amit nem mi választottunk, s mégis 

létezik. Az élet ilyen módon történő elfogadása ennek a nem választottnak a 

rejtett értelméhez visz közelebb bennünket. Valamennyiünk élete 

csodálatosan újrakezdődhet, ha bátorságot merítünk ahhoz, hogy úgy éljük 

meg ezt, ahogy az evangélium mutatja nekünk. És nem számít, ha úgy tűnik, 

hogy már minden rossz irányba fordult, és ha egyes dolgok már 

visszafordíthatatlanok. Isten tud virágokat növeszteni a kövek között. Még 

ha szívünk korhol is minket valamiért, Ő „nagyobb a szívünknél, és mindent 

ismer” (1Jn 3,20). 

Ismét csak visszatér a keresztény realizmus, mely nem utasít el 

semmit abból, ami létezik. A valóság a maga titokzatos 

visszavonhatatlanságában és összetettségében a fényeivel és árnyékaival 

megélt egzisztencia értelmének hordozója. Ez mondatja Pál apostollal: 

„Tudjuk, hogy minden javukra szolgál azoknak, akik szeretik Istent” (Róm 

8,28). Szent Ágoston pedig hozzáteszi: „az is, amit rossznak mondunk (etiam 

illud quod malum dicitur)”. Ebben a teljes perspektívában a hit értelmet ad 

minden örvendetes vagy szomorú eseménynek. (…) József elfogadó 

magatartása arra hív bennünket, hogy kivétel nélkül mi is elfogadjuk a 

többieket úgy, ahogy vannak, előnyben részesítve a gyengéket, mert Isten 

azokat választja, akik erőtlenek (vö. 1Kor 1,27), ő „az árvák atyja és az 

özvegyek védelmezője” (Zsolt 68,6), és azt parancsolja, hogy szeressük az 

idegent. Úgy képzelem, hogy Jézust József magatartása inspirálta a tékozló 

fiúról és az irgalmas apáról szóló példázatában (vö. Lk 15,11–32). 

 

Szent József-színező: Szent József – a jó apa hatása  

Mit is jelent az apaság? Védelmet, biztonságot, példamutatást. A 

mindennapi életünkben nem elzártan élünk a világban, s nem csupán a 

családunk hat ránk, hanem az egész tágabb környezetünk is. Természetesen 

ez egy kölcsönös dolog, mi is hatással vagyunk másokra. Azonban tény, 

hogy a családunk hatása és a családban tanultak, megélt dolgok az egész 

személyiségünkre és az egész életünkre kihat. Képzeljük el Józsefet, hogy 

milyen hatással lehetett Jézusra. A földi apa aki mellette áll, tanítja a 

munkára, védelmezi, óvja, féltőn szereti. József az apaság mintájaként kell 

előttünk álljon. Ha még nem is vagyunk abban a korban, hogy apák legyünk, 

fontos, hogy olyan minta álljon előttünk, mint József, aki a Megváltó 

nevelője lehetett. Imában kérjük Szent Józsefet: Amikor jó apának kell 

lennem, Szent József, segíts meglelnem önmagamban az apaság erényeit! 

Szeretettel, Böndő-Szegedi Szilvi 

 


