
Hirdetések 

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

elsőáldozás. Ugyanezen a napon délután 4-kor lesz az óvodások Mária 

köszöntője a Templomban, akik énekekkel és imákkal köszöntik a 

Szűzanyát! Szeretettel várjuk a családokat, gyerekeket és a nagyszülőket! 

2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis lesz. 

3. Jövő pénteken, este 7-kor hangverseny lesz a Templomban. Liszt 

koronázási miséjét és más egyházi műveket szólaltatnak meg a 

közreműködők, köztük a Gödöllői Szimfonikus Zenekar. 

4. Jövő vasárnap a Missziók vasárnapja, a gyűjtés a missziók javára lesz. 

5. Október a rózsafüzér hónapja. Kérjük a Szűzanya közbenjárását ebben a 

hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért! 

6. Hétfőn Szent XXIII. János pápára, pénteken Avilai Szent Teréz 

egyháztanítóra, szombaton pedig Alacoque Szent Margit Mária szűzre 

emlékezünk. 

7. Akik új síremlék megáldását kérik, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a 

plébániai irodában. A sírszentelésekre október 31-én, vasárnap délután 2 

órakor kerül sor. 

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

Anekdoták és aranyköpések Szent XXIII. János pápától (1. rész): Rögtön a 

megválasztása után visszavonult, hogy felvegye Róma püspökének hófehér 

reverendáját, ahogyan azt a hagyomány megköveteli. Igen ám, de az előre 

elkészített három reverenda egyike sem volt jó a méretére. Mindenki 

roppantul zavarban volt, az új pápa viszont mosolyogva így szólt: „Már 

látom, hogy a szabók nem engem akartak pápának!” *** Egy 

kórházlátogatás alkalmával megkérdezte egy kisfiútól, mi szeretne lenni, ha 

felnő. A gyerek azt felelte: vagy rendőr vagy pápa. „A helyedben a 

rendőrséget választanám – mondta a Szentatya. – Pápa akárkiből lehet, nézz 

csak rám!”  

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Áraszd ránk irgalmadat, Urunk, * hogy 

mindenkor ujjongjunk.  

 A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik előadója Barbara 

Heil volt. Barbara Kansasban született, ahogy fogalmaz, „tizedik generációs 

pogány családba”. Gyerekkorában nemhogy templomba nem vitték el soha, 

de egyáltalán nem hallott Jézusról sem. Édesanyja 12 éves korában elhagyta 

a családot, bántalmazó katona édesapja mellett nehéz idők következtek 

rá. Egyetemi barátai közül sokan karizmatikus közösségbe jártak, tőlük 

hallott először Jézusról, és az ő meghívásukra ment el abba a woodinville-i 

metodista templomba, ahol először találkozott Istennel. Ahogy fogalmazott 

akkori élményéről: „Isten megmentette és meggyógyította az életemet; 

Egykor árva voltam, most örökbe fogadtak.” Elhatározta, hogy Istennek 

szenteli életét. A pünkösdi-karizmatikus mozgalom tagjaként csodálatos 

missziós utat járt be, 55 országban tanított és evangelizált. Missziójukhoz 

más felekezetek is csatlakoztak, főként a Fülöp-Szigeteken, így került lassan 

kapcsolatba katolikusokkal is. Egyik katolikus barátjától kapta meg Avilai 

Szent Teréz ötszáz éve íródott könyvét. Nagy hatással volt rá, többször is 

elolvasta, és úgy érezte, a katolikusok az ő nyelvét beszélik, így egyre inkább 

otthon érezte magát az Egyházukban. Barbara falta a katolikus irodalmat, 

amit humorral „katolikus propagandának” is nevez. Rengeteg kérdés is 

felmerült benne, a válaszoknak interneten nézett utána. Mások elől is 

titkolva, álnéven vitatkozott teológusokkal egy protestáns internetes 
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fórumon. Egy alkalommal vezetője Philadelphiába küldte, hogy egy 

Katolikus Pünkösdi Karizmatikus Konferencián képviselje a közösségét. Az 

esemény zárómiséjén, dicsőítés közben maga Jézus jelent meg neki, és mikor 

kinyitotta a szemét, a pap állt előtte, a Szentségmutatót a feje fölé tartva. 

Óriási hatással volt rá ez a jelenet, valódi meghívást érzett az Egyházba.  

Egy nap édesanyja azzal hívta fel, hogy nyirokcsomó rákja van. 

Barbara ezután sok időt töltött vele és imádkozott érte, közben folyamatosan 

bújta katolikus könyveket. Édesanyja együttlétük során egyszer megkérdezte 

tőle, hogy mit olvas, és Barbara ekkor elmesélte neki csodálatos történetét. 

„De ugye tudod, hogy meg vagy keresztelve?” – kérdezte az édesanyja, majd 

a meglepett lányának elmesélte, hogy 6 hónapos korában megkeresztelték. 

Ezt követően, a szentségfelvételre való felkészítés után, megbérmálkozott. 

Barbara édesanyja kigyógyult a rákból, sok év után ő is visszatért az 

Egyházhoz. (Forrás: iec2020.hu) Jézus azért jött, hogy megkeresse és 

megmentse, ami elveszett. Megszólítja a gazdag ifjút, követésére hívja az 

apostolokat. Jézus ma is keres minket, Barbara története példa erre. Az ő 

élete is rámutat arra, hogy aki őszintén keresi az igazságot, előbb-utóbb 

megtalálja. Az ő példáján keresztül azt is megérthetjük, hogy Jézus mindig 

egyre többre hív: „evezz a mélyre” (Lk 5,4). Ha van bátorságunk, kérhetjük 

mi is, hogy mutassa meg a nagyobb tökéletességre vezető utat, és hogy 

tudjunk igent mondani meghívására. 

Élménybeszámolók a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról: NEK 

Családi Nap - a megerősítő találkozások napja (4. rész)  

A Ceglédi Plébánia Családközösség tagjaiként fontosnak éreztük, 

hogy részt vegyünk az 52.  Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

programsorozatában meghirdetett, a Margit-szigeten megrendezett NEK 

Családi Napon. Közösségünkből két kiscsoportból négy család vett részt 

ezen a nagyszabású eseményen. Már az előzetes program alapján 

számítottunk arra, hogy színes programok várnak bennünket. A 

kisszínpadon, beszélgetősátorban tanúságtételek, előadások, a nagyszínpadon 

koncertek, zenei és táncművészeti előadások váltották egymást, míg az azt 

körülvevő sátrakban a Magyar Katolikus Egyház sokszínűsége tárult elénk. 

Bemutatkoztak az egyes szerzetesrendek, ifjúsági- és lelkiségi mozgalmak, 

családos közösségek. A gyerekeket korosztályuknak megfelelő kézműves 

foglalkozások várták, de akadt ott kincskeresés, szabadulószoba, és sok 

egyéb interaktív foglalkozás is.  

Mindezeken túl azonban olyan találkozások részeseivé váltunk ezen a 

napon, amelyre legmerészebb álmainkban sem gondoltunk. Kicsit egy 

érettségi osztálytalálkozóhoz tudnánk ezt hasonlítani, de a viszontlátott 

kedves ismerősök életünk különböző állomásairól köszöntek ránk. 

Találkoztunk olyanokkal, akikkel egykoron egy iskola falai közé jártunk, 

akikkel egy egyetemi hittanos közösségbe tartoztunk, akikkel együtt 

zarándoklaton vettünk részt, akikkel fiatal fogyatékkal élőket nyaraltattunk, 

és sorolhatnánk estig. Öröm volt látni, hogy akikkel fiatalként kereszteződtek 

életünk útjai, most érett családapák és családanyák lettek, vagy segítőként ott 

állnak hitüket kereső emberek mellett, vagy szerzetesi, papi hivatásukban 

teljesedik ki életük. 

Megerősítő volt látni, hogy a viszontlátott kedves ismerősök, barátok, 

miként élik meg hitüket, hivatásukat az élet megannyi területén. Mertünk 

egymásra köszönni, hosszabban-rövidebben beszélgetni, újra egymásra 

mosolyogni. Sokadik találkozásunk után fogalmazódott meg bennünk, hogy 

gyakrabban kellene ilyen és ehhez hasonló együttléteket, találkozási 

alkalmakat szervezni, mert ezek a találkozások olyannyira megerősítő voltak 

mindannyiuknak, hogy bizton állítjuk, hogy hosszú hónapokra adott erőt és 

kitartást a hétköznapokra, a mindennapi nehézségekhez, feladatokhoz. Jóleső 

érzés tudni azt, hogy ott vagyunk az élet megannyi területén, és Isten 

országát építjük.  

Hála és köszönet érzése tölt el bennünket, hogy a NEK lehetőséget adott 

arra, hogy egy ilyen felemelő és megerősítő programra megszervezésre 

került. Külön kiemelném az ötletgazdákat, a Katolikus Társadalmi Napok 

(KATTÁRS) és a Családok Jézusban Közösséget (CSJK), akik mertek 

nagyot álmodni, és akiknek az Úr erőt és hitet adott ahhoz, hogy egy ilyen 

nagyszabású együttlét szervezését vállalták. A hitüket gyakorló családok az 

egyház hitének és tanításának a továbbadásának záloga. Az ilyen 

találkozások pedig alkalmat adnak, hogy örülhessünk a családokban rejlő 

erőnek, és bízzunk hitünk, Egyházunk jövőjében. (Kiss Gabriella) 

Ha szeretnéd Te is megosztani a NEK-es élményeidet, küldd el a 

fejeregyhazi.tamas@vaciegyhazmegye.hu címre. 
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