
Hirdetések 

1. Ma fejeződik be a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. 

Egyházközségünkből több mint hetvenen vesznek részt a zárómisén. 

Imádkozzunk, hogy Isten áldása bőségesen áradjon ki a Kongresszuson 

résztvevőkre és az egész magyar egyházra!  

2. Jövő pénteken este 6 órára várjuk a Templomba az egyházközség 

fiataljait, elsősorban a 13 év fölöttieket az esti hatos lelkifröccsre. 

3. Jövő vasárnap tartjuk plébániatemplomunk búcsúját. 

4. 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. 

5. A felnőtt katekézis szerdán este fél 7-kor lesz.  

6. 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. 

7. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Aranyszájú Szent János püspökre, 

szerdán a Fájdalmas Szűzanyára, csütörtökön Szent Kornél és Szent Ciprián 

vértanúkra emlékezünk. Kedden a Szent Kereszt felmagasztalását 

ünnepeljük.  

8. Az imaapostolság szeptemberi szándéka az ökológiailag fenntartható 

élet. Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy 

józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni 

azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik. 
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ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.  

 „Kinek tartanak engem az emberek?” – teszi fel Jézus a kérdést a mai 

evangéliumban. „Te vagy a Messiás!” – felel rá Péter. A párhuzamos 

evangéliumban Jézus nagy megbízatást ad Péternek: „te Péter vagy, és én 

erre a kősziklára fogom építeni egyházamat” (Mt 16,18). Csodálatos 

egybeesés, hogy épp akkor olvassuk ezt az evangéliumos, amikor Péter 

utóda, Ferenc pápa hazánkban tartózkodik!  

 Jézus még egy fontos kijelentést tesz Máténál: „nem a test és a vér 

nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van” (Mt 

16,17). A Máté evangélium 16. fejezete egy fontos bibliai megalapozása volt 

a pápai tévedhetetlenség dogmájának. Ennek lényege az, hogy az Egyháznak 

ajándékozott Szentlélek nem engedi, hogy az Egyház tévútra térjen, és ezért 

megadja az Egyháznak az igazság karizmáját, amit a pápa egy személyben, a 

– pápával közösségben lévő – püspökök pedig testületileg birtokolnak, 

amikor hit és erkölcs témájában megnyilatkoznak. A tévedhetetlen egyházi 

tanítást a hit engedelmességével kell fogadnunk.   

 A mai evangéliumban olvasunk Péter nagy „melléfogásáról” is, 

amikor le akarja beszélni Jézust a keresztáldozatáról. Hatalmas a kontraszt 

Péter ihletett beszéde és az azt követő szemrehányása között. Ebben a 

jelenetben egyértelműen megmutatkozik, hogy a Tanítóhivatal 
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csalhatatlansága nem pusztán emberi bölcsességből fakad, hanem a teljes 

igazságra elvezető Szentlélek tévedhetetlensége folytán. A római pápa 

hivatala csodálatos példája annak, hogyan használja Isten az embert, 

megmarad az emberi tényező és felcsillan az isteni kegyelem. 

 

Európának nagy szüksége van a reményre – Erdő Péter a NEK-ről (2. 

rész) 

– Hogyan lehet bevonni a kongresszusba azokat a magyarokat, akik 

évtizedek óta a környező államokban, például Romániában élnek? 

– Az előkészület éveiben körbevittük az eucharisztikus kongresszus egyik 

szimbólumát egész Magyarországon és a környező országokban is. 

Püspökök és plébánosok meghívására ellátogattunk vele a plébániákra. Egy 

három és fél méter magas keresztről van szó, amely a magyar szentek 

ereklyéit őrzi. Amikor ezt a keresztet készítettük – amelyet Ferenc pápa 

Rómában megáldott –, világos lett, hogy a keresztény szentek tanúságtétele 

közös tanúságtétel. Akik a földünkön az evangéliumért éltek és adták 

életüket, azok olaszok, németek, magyarok, szlovákok, lengyelek, románok, 

horvátok voltak, és mások, különösképpen a 20. század sok vértanúja! Vérük 

egyesíti a népeket és hozzájárul társadalmainkban a hívők és nem hívők 

közti kiengesztelődéshez is. Reménykedünk ezért abban, hogy az 

irgalmasság fényében megtisztul az emlékezetünk. A környező országokban 

magyar anyanyelvű hívek és papok, de mások is, örömmel készülnek az 

eucharisztikus találkozóra és imádkoznak ezért a nagyszabású eseményért.  

– Milyen teret kapnak majd a kisebbségek, mint a roma kisebbség? 

– A roma kisebbség számára püspöki konferenciánk elfogadta a lovári 

nyelvű misekönyv fordítását. Zenészeik, akik közül néhányak a 

Zeneakadémia tanárai, komponáltak egy szép misét, és az egyik délutánra 

tervezünk egy olyan sokszínű előadást is, amely a népi kultúrájukat mutatja 

be. De más kisebbségeknek is lesz alkalmuk, hogy hozzájáruljanak a 

liturgiákhoz és a kulturális programokhoz. 

– Hogyan tekint a kongresszusra a többi felekezet? 

– A kongresszust előkészítő konferenciákon az elmúlt években értékes 

előadásokat tartottak rabbik, protestáns püspökök, a különböző ortodox 

egyházak (az ökumenikus patriarkátus, az orosz, a román, a szerb ortodox 

egyház) szakértői, vagyis már az előkészület során érezhető volt a nyitott és 

baráti légkör. A kongresszus megnyitását megelőző napokban tudományos 

konferenciát szervezünk, amelyen szintén részt vesznek majd „ökumenikus” 

előadók. Néhány felekezet részt vett az egyházművészeti kiállításokon is, 

amelyeket az Eucharisztia témájában rendeztünk. Az eucharisztikus 

kongresszus hetének programjaira is szívélyesen meghívtunk „ökumenikus” 

vendégeket. Biztos vagyok benne, hogy a többi keresztény felekezet és a 

zsidó közösség is – amely Európa egyik jelentősebb zsidó közössége – 

lelkesen várja a találkozást a Szentatyával. 

– Milyen kapcsolatuk van az államigazgatással, és hogyan értékeli a 

jelenlegi kormányt érő kemény kritikákat a populizmusra vonatkozóan? 

– 1938-ban Magyarország már szervezett eucharisztikus világkongresszust. 

Abban az időben országunk a Vatikán és a katolikus világ részéről is 

különösen nagy elismerést kapott azért, ahogyan lezajlott az esemény. Most 

is valami hasonlót készítünk elő. Az akkori feszült légkörben a szervezők 

különösen nagy figyelmet szenteltek arra, hogy a kongresszus körül ne 

merüljenek fel politikai kérdések, és ezt a célt sikerrel meg is valósították. A 

kormánnyal és a főváros vezetésével való kapcsolat, akkor is és most is, 

alapvető fontosságú a világesemény megvalósításához. A kongresszus – 

ahogyan 1938-ban, úgy 2021-ben – nem politikai, hanem vallási esemény. A 

Magyar Katolikus Egyház kérte a Szentszéktől az esemény megrendezését. 

Miután a pápa elfogadta a kérésünket, kapcsolatba léptünk a kormánnyal, 

hiszen egy ilyen nagyszabású program megvalósításának sok olyan része van 

– mint a biztonság kérdése, a helyszínek, az anyagi források biztosítása –, 

amelynek koordináláshoz elengedhetetlen szükség van a közös munkára. 

Arra készülünk szeptemberben, hogy megvalljuk a hitünket. A kongresszus 

során az események, programok alatt természetesen igyekszünk bemutatni 

kultúránkat, szellemi örökségünket, csodálatos országunkat és fővárosunkat, 

de a hét középpontjában az Eucharisztia, az élő Krisztus áll.  

(Forrás: Magyar Kurír) 


