
Hirdetések 

1. Ma kezdődik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A 

Kongresszus eseményeiről a https://www.iec2020.hu/hu oldalon lehet 

tájékozódni, a programot kihelyeztük a Templom hirdetőtáblájára. 

Imádkozzunk azokért a hittanosokért is, köztük egyházközségünk hét 

fiataljáért, akik a mai napon lesznek elsőáldozók a NEK nyitómiséjén.  

A Kongresszus jövő vasárnap ér véget. A Kongresszus zárómiséjére 

szervezett plébániai csoportunk háromnegyed 7-től fog gyülekezni a 

Templom előtt, ahonnan 7-kor fogunk indulni. Ugyanoda érkezünk 

vissza várhatóan délután 4-re. Az útiköltség 2500 Ft/fő, amit elegendő az 

induláskor befizetni. Az utazással kapcsolatos részletes tájékoztatót a 

sekrestyében lehet átvenni. 

2. Jövő héten indulnak a plébániai ifjúsági csoportok: keddenként 3-tól a 

Szent László fiúkör, péntekenként 3-tól a Szent Teréz lánykör, illetve 

este 6-tól a nagyifi. Vasárnaponként 9-től lesz a ministráns foglalkozás. 

3. A plébániai felnőttcsoportok is beindulnak jövő héttől. A felnőtt 

katekézis szerdán este fél 7-kor, a kezdő katekumen csoport pedig 

csütörtökön este fél 8-kor találkozik.  

4. Jövő szombaton reggel 9-kor lesz az elsőáldozásra készülő gyerekek 

második szentgyónása a Templomban. 

5. A Katolikus Karitász gyűjtést hirdet „Legyen öröm az iskolakezdés” 

címmel, amihez a Ceglédi Katolikus Karitász is csatlakozik. Ezzel az 

akcióval a helyi rászoruló családokat szeretnénk támogatni. Jó állapotú 

iskolatáskával, tolltartóval, ceruzákkal, füzetekkel lehet segíteni a gyűjtést, 

és minden olyan dologgal, ami az iskolakezdéshez szükséges. A 

felajánlásokat a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni szeptember 15-éig. Aki 

pénzadománnyal szeretné segíteni a Karitász tevékenységét, azok a Karitász 

perselybe helyezhetik el adományukat. 

6. Kedden Szent Márk, István és Menyhért, kassai vértanúkat, szerdán Szűz 

Mária születését (Kisboldogasszony) ünnepeljük.  
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ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!  

 Az evangéliumban azt olvassuk, hogy „Jézus elhagyta Tirusz vidékét, 

és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment, a Tízváros határába” (Mk 7,31). Jézus 

pogány vidéken jár. Bár elhívása Izrael elveszett juhaihoz szól, küldetése 

egyetemes. Már nyilvános működése során látványos hatást gyakorol 

szavaival és cselekedeteivel a pogányokra is: bizalommal fordul hozzá a 

római százados, hogy gyógyítsa meg szolgáját, vagy a szír-föníciai asszony, 

aki szabadulásért esedezik leánya számára. De voltak görögök is, akik 

szerettek volna találkozni Jézussal (Jn 12,20-21).  

A pogánymisszió része volt Jézus szolgálatának, majd óriási 

lendületet vett Pünkösd után, különösen Szent Pál missziós útjainak 

köszönhetően. Ahogy a társadalom egyre inkább szekularizálódik, illetve 

ahogy az újpogányság egyre nagyobb teret hódít, a Krisztusban nem hívők 

evangelizálása újra egyre hangsúlyosabbá válik. A mai evangéliumban Jézus 

meggyógyít egy dadogó süketet, a csodával pedig jelzi, hogy arra a vidékre 

is elérkezett Isten Országa. Jézus nem hangzatos frázisokat puffogtat, hanem 

megmutatja isteni erejét: Ő az Úr, és szavára a betegek gyógyulnak, a 

halottak feltámadnak, a háborgó tenger lecsendesedik, a bűnösök megtérnek, 

a lanyhák pedig buzgóvá válnak.  
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Az Egyház missziós küldetése akkor nem marad lagymatag, ha 

elfogadjuk, hogy a Pünkösdkor kiáradó Szentlélek - aki a keresztség és a 

bérmálás által bennünk is él és működik – erejében kell azt végezni. Ezért 

imádkozik így Szent VI. Pál pápa: „Árassza ránk az Úr még bőségesebben a 

karizmák esőjét, hogy az Egyház gyümölcsöző, szép, csodálatos és tiszteletre 

méltó legyen, hogy még a profán, szekularizált világ is odafigyeljen és 

rácsodálkozzon”. Krisztus Lelke, aki tevékenyen működik az Egyházban 

képes ámulatba ejteni még a nem hívőket is!  

Az elkövetkező héten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

révén az Egyház kiáll, hogy ország-világ előtt tanúságot tegyen az 

Oltáriszentségben köztünk élő Krisztusról. Teszi ezt korlátolt eszköztárával, 

gyermekeinek tökéletlensége közepette, de teszi ezt Krisztus parancsára: 

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden 

teremtménynek” (Mk 16,15). Imádkozzunk, hogy Krisztus Lelke járja át ezt 

az eseményt és az azon résztvevőket, és tegye hatékonnyá az Egyház 

tanúságtételét. 

Európának nagy szüksége van a reményre – Erdő Péter a NEK-ről (1. 

rész) 
– Bíboros úr, Ön nagyon szerette volna, hogy Ferenc pápa elutazzon a 

kongresszusra, úgy is, hogy az időpont 2020-ról átkerült 2021-re. Volt 

olyan pillanat, amikor úgy gondolta, hogy le kell mondani erről? 

– Lemondani miről? A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus az egész 

Egyház kongresszusa. A Szentatya volt az, aki eldöntötte, hogy a következő 

NEK (Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus) Budapesten legyen, ő maga 

jelentette be a Fülöp-szigeteki Cebuban, egy videoüzeneten keresztül, 

amelynek láttán mi mérhetetlenül örültünk. Nemcsak a magyarok, hanem 

mindenki, aki jelen volt. A Szentatya személyes jelenléte a remény nagy jele 

lehet a járvány miatti bezártság, félelem és elszigetelődés után. A 

kongresszusra való készület során imádkoztunk és most is imádkozunk a 

vasárnapi szentmisék végén azért, hogy ez a nagy találkozó lelki megújulást 

hozzon. Jól tudjuk, hogy az Isteni Gondviseléstől függünk. A NEK 

Titkársága a különböző helyzetekre különböző terveket dolgozott ki. 

– Mit vár a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszustól Magyarország és 

Európa számára? 

– A találkozást Jézus Krisztussal! A kiengesztelődés kegyelmét 

társadalmunk számára, és Európában is, amelynek oly nagy szüksége van a 

reményre. Természetesen nem egy triumfalista rendezvényről van szó, 

hanem inkább egy meghívásról, amelyet nyitott szívvel intézünk 

mindenkihez. Már a kongresszus előkészületének idején nagyszerű 

tapasztalatokat éltünk át a szükséget szenvedőkkel való párbeszéd terén, a 

karitász különböző szervezetein keresztül, valamint a tudomány és a kultúra 

világával való párbeszéd terén is. Konferenciát szerveztünk a hit, tudomány 

és társadalom témájában számos különböző felekezetű és más vallási 

közösségekhez tartozó teológiaprofesszor, valamint a „laikus” tudományos 

élet különböző szektorainak közreműködésével. Tavaly a konferencia 

résztvevői a járvány miatt nem tudtak egybegyűlni, de előadásaik szövegét 

közzétettük magyar és angol nyelven, részben olaszul is. Az eucharisztikus 

kongresszustól azt is várjuk, hogy felélénküljön a párbeszéd az egész 

társadalomban. 

– Milyen emléket őriznek az előző, 1938-as kongresszusról? Miben 

különbözik a maitól? 

– Az 1938-as, Eugenio Pacelli bíboros mint pápai legátus részvételével 

megrendezett budapesti eucharisztikus világkongresszus a félelem és a 

feszültség légkörében zajlott. Már érezhető volt a világháború közelsége. 

Németországból nem tudtak eljönni sem a hívek, sem a küldöttségek. A 

kongresszus himnusza egy szép ének volt, imádság a békéért és a népek, 

nemzetek egységéért. Ez az ének olyan népszerűvé vált az Egyházban, hogy 

Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséje alatt az egész tömeg ezt énekelte. Ha 

ma kicsit mások is a félelmeink, mindig aktuális, hogy minden nép, az egész 

emberiség arra kapott meghívást Istentől, hogy testvéri szeretetben 

egyesüljön. Jézus Krisztus, aki jelen van köztünk és bennünk az 

Eucharisztiában, a népek világossága. Az Egyház azt a küldetést kapta, hogy 

folytassa művét a történelemben.  

(Forrás: Magyar Kurír) 


