
Hirdetések: 

1. Jövő vasárnap az országos Karitász javára gyűjtünk.  

2. Hétfőn délután 3-kor lesz a bibliakör, szerdán este fél 7-kor a felnőtt 

katekézis, csütörtökön este fél 8-kor pedig a kezdő katekumen csoport. 

3. Szombaton az esti 6-os szentmisén megemlékezünk Szent Erzsébetről, a 

szolgáló szeretet példaképéről, a Karitász védőszentjéről. Ekkor tartjuk a 

Szent Anna oltárnál a kenyerek megáldását, amiből mindenki vihet haza. 

Az oltár mellé kihelyezett perselybe dobott adományokkal hozzájárulhatunk 

a helyi Karitász csoport szegényeket segítő munkájához. 

4. Katekézis indult a Templomban (Szent Klára kápolna) vasárnaponként 

fél 11-től 11-ig, amire szeretettel várjuk azokat a (nem szentkeresztes) 

diákokat, akik még nincsenek megkeresztelve vagy nem voltak elsőáldozók, 

de szeretnének szentségekhez járulni.  

5. Liturgikus ünnepek a héten: pénteken Árpád-házi Szent Erzsébetet 

ünnepeljük, jövő vasárnap pedig Krisztus Király főünnepe lesz, amit az 

egyházi év utolsó vasárnapja.  

6. A Mária Rádió ceglédi adásának időpontja megváltozott: ezentúl napi két 

órában közvetíti műsorát. Az új műsorszórás időpontja: minden nap 17:50-

től 19:50-ig. Ennek következtében a helyi szentmiséket este 6 órától lehet 

meghallgatni Ceglédi Mária Rádió FM 88,3-as hullámhosszán. 

7. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az 

idei évre, tegyék meg év végéig a plébánia irodájában. 

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

Egy alkalommal megkérdezték az öreg szerzetestől: - Miért van az, atya, 

hogy amíg a cellatársad zsoltárokat énekel, te odaállsz az ablakba? - Nehogy 

mások azt higgyék, hogy kínzom. *** Pambosz atya mondta: „Azt a keveset, 

amit tudok, a tudatlanságomnak köszönhetem.”  *** Egy öreg szerzetes 

tanácsolta társának, aki könyvet készült ínri: "Ne feledd, testvér, hogy a 

papír sok mindent eltűr, de az olvasó nem." (Forrás: A sivatagi atyák bölcs 

humorából c. könyvből) 

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned 

bízom!  

Bill Johnson amerikai lelkész God is good (Isten jó) című könyvében 

ír arról, hogy fiatalon megtapasztalta, hogy sok barátja nem ment főiskolára 

vagy nem tanult ki szakmát, mondván, hogy Jézus bármikor visszatérhet. 

Abban az időben ugyanis – 1970-es évek időszakában – a kisegyházak annak 

a bűvöletében éltek, amire Szent Pál buzdított: „Várjuk reményünk boldog 

beteljesülését: a nagy Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak 

dicsőséges eljövetelét” (Tit 2,13). A „boldog beteljesülést”, azaz Krisztus 

második eljövetelét sokan annyira közelinek érezték, hogy feleslegesnek 

látszott mind a továbbtanulás, mind a társadalmi szerepvállalás. Minek az 

erőfeszítés, ha Krisztus úgyis hamarosan visszatér – érveltek. Rengeteg 

könyv jelent meg a témában, számtalan prédikáció szólt a közelgő 

Úrjövetről. Ennek hatására sok keresztény, istenfélő fiatal vonta le azt a 

következtetést, hogy nem érdemes belülről átalakítani az úgyis végét járó 

amerikai társadalmat. Kulcspozíciókat engedtek át nem keresztény 

szemléletű szakembereknek, aminek hatására felgyorsult a társadalom 

szekularizációja. A mai evangéliumban Jézus világossá teszi, hogy „az ég és 

föld elmúlnak”, de azt is, hogy „azt a napot vagy órát senki sem tudja.” Ne 

felejtsük el, hogy nincs maradandó lakhelyünk itt a földön, de azt se, hogy a 

föld sója vagyunk, a társadalom kovásza. Feladatunk és felelősségünk van, 
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hogy a társadalmunkat egyre inkább Krisztus akaratának tetszően rendezzük 

be. Ne engedjünk a kényelmes semmittevés és a mások iránti közömbösség 

kísértésének annak ürügyén, hogy úgyis nyakunkon a világ vége! 

Ministráns kirándulás Vácra 

Október 26-án reggel háromnegyed nyolckor gyerekek, fiatalok és 

szülők gyülekeztek a plébánia körül. A felszínes szemlélő azt gondolhatta 

volna, hogy a csoport tagjai elfelejtették, hogy őszi szünet van, és nincs 

iskola. Persze ilyet egyetlen fiatal sem felejt el, és egyébként is: túl vidám 

volt a társaság ahhoz, hogy az első óra kezdetét várja. Nem, nem iskolába 

mentek aznap a fiatalok, hanem Vácra készültek. És nem is egy akármilyen 

társaságról volt szó, hanem ministránsokból állt az illusztris kör. Nyolc óra 

után kicsivel indultunk el, hogy meghódítsuk Vácot. Utunk a püspöki 

palotába vezetett, ahová szerencsésen meg is érkeztünk. Már várt ránk 

Kohári Mária, aki aznap délelőttre az idegenvezetőnk lett, és egy másik 

hölgy, aki előkészítette csapatunknak a püspökség magánkápolnáját; a 

látogatás első programpontja ugyanis a szentmise volt. Utólag tudtuk meg, 

hogy ez kiváltságnak számított, oda általában nem szokták beengedni a 

csoportokat. Velünk azonban kivételt tettek: szemlátomást nagyon örültek az 

érkezésünknek, hogy fiatalok lepik el a püspöki palotát. Még fotókat is 

csináltak a csoportunkról, hogy feltegyék azt a püspökség honlapjára. Mise 

után egy rövid szünetet követően Mária megmutatta nekünk a palota 

dísztermét, ahol hosszú, de érdekes előadást tartott a székesegyház és a 

püspökség épületének hányattatott sorsáról. Bekukkantottunk néhány 

szomszédos helységbe, és a végén még a pincébe is levitt minket. Ez utóbbit 

ne úgy képzeljük el, mint egy sötét, földalatti üreget, ahová roskadozó 

tyúklétrán lehet lemászni. Ellenkezőleg: Máriától megtudtuk, hogy a 

kétszintes pincerendszer olyan mély, mint amilyen magas a palota föld feletti 

része. Széles lépcsőn ereszkedtünk alá a mélységbe. Láttuk lent a 

világháborús légoltalmi pince nyomait, és megcsodáltuk a kihelyezett 

céltáblákat, ahol a közelmúltig lőgyakorlatokat végeztek.  

Az idő elrohant, és emiatt nekünk is rohannunk kellett, hogy ne 

késsünk el nagyon az egyházmegyei múzeumból. Itt lehetetlen időpontban – 

fél egykor – nézhettük meg az eucharisztikus kongresszusra készült kiállítást. 

A tárlatot Varga Lajos püspök atya mutatta meg nekünk nagy alapossággal 

és szakértelemmel. Felemelő élmény volt, még ha éreztük is magunkban a 

rengeteg információ okozta telitettséget. Csoportunk volt az utolsók egyike, 

akik láthatták az Eucharisztiáról szóló bemutatót, ami október 31-éig volt 

látogatható. A múzeumlátogatás után a Duna-korzóra tereltük a lelki 

táplálékkal jóllakott, de attól még farkaséhes csapatunkat. Ott az első szabad 

asztalnál letelepedtünk, és intézkedtünk, hogy ne korogjon tovább egy 

gyomor se. A kisebbek bemutatták, hogy lehet evés közben is csúszdázni 

vagy éppen focizni. A fiatalok beszélgettek a szép napsütésben, a régebb óta 

fiatalok pedig elmentek kávézni egyet. Ennek később mindenki nagyon örült, 

mert a kávézót keresve akadtak rá egy cukrászdára, amiben rengeteg fajta 

süteményt lehetett kapni. Teljes volt az egyetértés, hogy azt a helyet érdemes 

lenne közelebbről is megnézni az egész csapattal, így hamarosan már nem a 

sétány füvén és padjain, hanem a cukrászda székein ültünk, és majszoltuk az 

egészségtelen, de finom sütiket. Volt, aki a sütit kólával öblítette le, hogy 

pótolja a délelőtti szellemi erőfeszítés során elégetett kalóriákat. Ekkor már 

legfőbb ideje volt gondolni a hazaútra. Fel is kerekedtünk hamarosan, és 

visszaindultunk Ceglédre. A kiránduláson hála Istennek senki se veszett el, 

így ha most vasárnap nem látjuk kedvenc ministránsainkat a szentmisén, az 

nem a váci túra miatt lesz. 

A zsolozsma imádsága (3. rész) 

„Mindazok tehát, akik zsolozsmáznak, teljesítik az Egyház szent 

kötelességét, ugyanakkor részesülnek Krisztus menyasszonyának fönséges 

méltóságában, mert Isten dicséretét végezvén az Anyaszentegyház nevében 

állnak Isten trónja előtt.” „Amellett, hogy a zsolozsma az Egyház hivatalos 

imádsága, a lelkiség forrása és a személyes imádság táplálója is. Ezért kérve 

kérjük az Úrban a papokat és mindazokat, akik részt vesznek a szent 

zsolozsmában, hogy imájuk közben elméjük legyen összhangban szavaikkal; 

ennek jobb elérése végett különösen a zsoltárok terén mindenki alapos 

liturgikus és biblikus képzést kapjon.” (Sacrosanctum Concilium, 85. és 90. 

pont) Közös zsolozsmázásra több lehetőség is van Templomunkban: 

elsőpéntekenként az esti mise előtt együtt végezzük az esti dicséretet, 

keddenként és péntekenként a reggeli mise előtt közösen mondjuk a reggeli 

dicséretet. A Templomban megvásárolható a Kis zsolozsmáskönyv. 

Okostelefonokra letölthető a zsolozsma applikációja. 


