
Hirdetések: 

1. Ma van Krisztus, a mindenség Királyának főünnepe. A mai napon az 

országos Karitász javára gyűjtünk.  

A szombati előesti mise keretében megáldottuk a Szent Erzsébet 

kenyereket, amiből mindenki vihet haza. A Szent Anna oltár mellé 

kihelyezett perselybe dobott adományokkal hozzájárulhatunk a helyi 

Karitász csoport szegényeket segítő munkájához. 

2. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Krisztus király ünnepén nyilvánosan 

elimádkozza az Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk… kezdetű 

felajánló imát (ld. a Tanítvány túloldalán), és teljesíti a búcsú rendes 

feltételeit (szentgyónás, áldozás, imádság a Szentatya szándékaira). 

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

4. Pénteken este 6 órára várjuk a Templomba az egyházközség fiataljait, az 

esti hatos alkalomra, aminek keretében együtt fogjuk dicsőíteni az Urat, azt 

követően pedig agapéra invitáljuk a jelenlévőket. 

5. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Cecília szűzre, szerdán Dung-

Lac Szent Andrásra és vértanútársaira emlékezünk. Jövő vasárnap advent 

első vasárnapja lesz, amivel kezdetét veszi az adventi idő. 

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 hozzájárulást be lehet fizetni személyesen 

a plébániai hivatalban, vagy banki átutalással a Tanítvány fejlécén megadott 

Budapest Bank számlaszámra. 

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

Egy tréfás kedvű szerzetes megkérdezte társát: - Szerinted mit csinál Noé az 

özönvíz negyven napja alatt? Gondolom szívesen horgászott volna, de csak 

két gilisztája volt (Forrás: A sivatagi atyák bölcs humorából c. könyvből) 

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

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

TANÍTVÁNY 

A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI                  

KATOLIKUSOK HETI ÉRTESÍTŐJE 

2021. november 21. XIV. évf. 34. szám 

CEGLÉD RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

Cím: 2700 Cegléd, Kossuth L. tér 3. Tel: +36-53-311-144 

Számlaszám: BB 10103812-08250137-00000000 

http://www.cegledplebania.hu        szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu 

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

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA 

A válaszos zsoltár válasza: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.  

 Állítólag Napóleon a hatalma csúcsán panaszkodott a miniszterének, 

s azt kérdezte, hogyan lehetne olyan népszerű, mint Krisztus. Sok minden 

kell ahhoz, Fenség! – mondta a miniszter. Először is csodát kellene tenned, 

de ez még hozná meg a sikert. Azután szuggesztív módon hatnod kellene az 

emberekre, de ez sem adna krisztusi tekintélyt. Hagynod kellene, hogy 

keresztre feszítsenek. És még itt sem állhatsz meg. Mindennek 

betetőzéseként harmadnapra fel kellene támadnod. Miben áll Krisztus 

királysága? Mi teszi különlegessé, egészen egyedivé az Ő uralkodását? 

Először is az, hogy az Ő országa nem innét való (vö. Jn 18,36). Krisztus 

Királysága egészen más, mint amilyennek emberileg elképzeljük, ezért is 

van az, hogy Jézus számtalan példabeszéden keresztül magyarázza Isten 

Országának mibenlétét. Az Ő országában az utolsók lesznek az elsők, a 

legkisebbek a hatalmasok; életet nyer, aki kész meghalni; uralkodni pedig 

annyit tesz, mint másokat szolgálni. Az Isten Országáról a mai 

olvasmányban azt olvassuk, hogy Jézus „hatalma örök hatalom, amely nem 

enyészik el, királysága nem szűnik meg soha” (Dán 7,13). Ő a királyok 

királya, őt szolgálni kiváltság, ahogy azt Szent Kristóf legendája is 

érzékelteti, aki hatalmas testi erejét a világ legnagyobb uralkodójának 

szolgálatába akarta állítani, és így végül rátalált a gyermek Jézusra, és az Ő 

szolgája lett. A szentlecke hangsúlyozza: „látni fogja minden szem, még 
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azoké is, akik átszúrták” (Jel 1,7). Jézus hatalma és dicsősége még rejtve 

van, de egy nap ország-világ számára nyilvánvalóvá válik. Őt szolgálni ma 

sokszor üldöztetést, gúnyt, megszégyenítést von maga után, de egy napon 

dicsőségünkre válik.  

Miért jó gyermekeinket ministrálásra bátorítani? (1. rész) 

Istent ministránsként szolgálni csodálatos módja annak, hogy a 

gyermek növekedjen a hitben, a felelősségben, barátságban és más 

erényekben. Meg vagyok győződve arról, hogy a hitre nevelésnek és a hit 

átadásának kisgyermekkorban kell megkezdődnie. Ha ennek módjáról 

kérdeznének, azt mondanám, a hit átadása az Isten társaságában és 

szolgálatában töltött idő által, mindennapi apró cselekedetekben történik. 

Ebben több tényező játszik szerepet, de van egy különösen értékes 

tevékenység, ami minden gyermek számára elérhető, és mindezen 

szempontokat magába foglalja. Ez a ministrálás. Megjegyzem, mindannyian, 

akik gyermekkorunkban ministráltunk, nagy örömmel és hálával őrizzük 

életünknek ezt az időszakát. Ahogy az Úr mondta: „Hagyjátok…, hadd 

jöjjenek hozzám a kicsinyek…” (Mk 10,14).  

Tény, hogy a legnagyobb öröm a lélek számára, így a gyermeklélek 

számára is, úgy szolgálni, hogy semmit sem vár el cserébe. És örömünk még 

nagyobb lesz, ha magának Istennek szolgálunk az oltárnál, ahogyan az 

angyalok teszik a mennyben! Szent Tarzicius, a ministránsok védőszentje, a 

3. századi Rómában (a keresztényüldözés idején) szolgált 11 évesen 

akolitusként. Életében és halálában is példát adott a szolgálatról és az 

önfeláldozásról. Mártírhalált halt a Via Appián, amikor pogányok 

felfedezték, amint Krisztus Testét vitte a bebörtönzött keresztényeknek. 

Halálra kövezték, mert nem adta át az Eucharisztiát rejtő edényt, amit 

erőszakkal próbáltak kitekerni a kezéből, és amit valószínűleg meggyaláztak 

volna. Miért bátorítsuk tehát gyermekeinket arra, hogy ministráljanak? „Ez 

olyan, fontos feladat, ami lehetővé teszi, hogy különösen közel kerülj az 

Úrhoz, hogy igazi mély barátságban növekedj Vele. Őrizzétek féltékenyen 

ezt a barátságot szívetekben, mint Szent Tarzicius, és legyetek készek 

elkötelezni magatokat, harcolni és életeteket adni azért, hogy Jézus minden 

emberhez eljusson.” (XVI. Benedek pápa 2010. augusztus 4-ei 

katekéziséből) (Forrás: Katolikus.ma) 

A zsolozsma imádsága (4. rész) 

„Mivel a zsolozsma az Egyház, vagyis a teljes misztikus test Istent 

nyilvánosan dicsőítő szava, ajánlatos, hogy (…) közösen végezzék el a 

zsolozsmának legalább egy részét. (…) Akik a szent zsolozsmát (…) 

közösségben végzik, (…) mind a lélek belső odaadásával, mind magatartásuk 

külső megnyilvánulásával a lehető legtökéletesebben teljesítsék.” „A 

lelkipásztorok a fő imaórákat, főként a vesperást vasárnapokon és a nagyobb 

ünnepeken a templomban a néppel együtt végezzék. Ajánlatos, hogy a hívek 

is imádkozzák a zsolozsmát, a papokkal együtt, vagy maguk között, vagy 

egyénileg.” (Sacrosanctum Concilium, 99. és 100. 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. 

Felajánló imádság Krisztus Király ünnepére  

Uram Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod 

előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy 

azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk felajánlja magát 

szentséges Szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaid 

megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, 

és öleld valamennyit legszentebb Szívedre. Légy királya, Urunk, nemcsak a 

hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik 

elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba és 

éhenszomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés 

ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság 

szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy 

pásztor. Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden 

népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól 

visszhangozzék: köszöntsük az isteni Szívet, amely által üdvösségünk 

támadt; dicsértessék és áldassék mindörökké. Ámen.  

XIII. Leó pápa: Felajánlás Jézus legszentebb Szívéhez 
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