
Hirdetések: 

1. Ma van Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának (2013) évfordulója. 

Imádkozzunk érte e napon! 

2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, azután háromnegyed 8-tól 

jegyeskurzus lesz a plébánián. 

3. Pénteken este 6-kor keresztutat járunk a Templomban.  

Ugyanezen a napon kerül sor az esti hatos márciusi alkalmára. Este 6-tól 

keresztutat járunk a Templomban, azt követően pedig agapé lesz a plébánián. 

Szeretettel várjuk különösképpen az egyházközség fiataljait! 

4. Liturgikus ünnepek a héten: csütörtökön Szent Patrik püspökre 

emlékezünk, szombaton Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária 

jegyesének főünnepe lesz.  

5. A Ceglédi Katolikus Karitászon keresztül is van lehetőség a háborús 

menekültek megsegítésére az alábbi módokon. Várjuk önkéntesek 

jelentkezését, akik készek egy egész napos szolgálatot vállalni a Katolikus 

Karitász kötelékében a határ menti Barabáson. Várunk tárgyi felajánlásokat, 

konkrétan: tartós élelmiszert, innivalót, takarót, kabátot, pelenkát, tisztító és 

tisztálkodási szereket, egészségügyi csomagokat. Ezekkel kapcsolatban 

további felvilágosításért keressék Dékány Mária Magdolnát személyesen 

vagy a 0620/823-0390-as telefonszámon. Akik pénzadománnyal szeretnék 

segíteni a menekülteket, megtehetik azt a Váci Egyházmegyei Karitászon 

keresztül, a 11784009-22227148-as számlaszámra utalva. Akik a készpénzes 

támogatást választanák, leadhatják adományukat a plébániai hivatalon vagy 

bedobhatja azt a templomi Karitász perselybe. Végül pedig, akik átmenetileg 

be tudnának fogadni menekülteket – szállást és étkezést biztosítva számukra 

– jelezzék azt a plébánián vagy a sekrestyében. Minden segítséget hálásan 

köszönünk! 

6. Az egyházközség családi tábort szervez, amelynek részleteiről a 

Tanítvány belső lapján található bővebb információ. 

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Az Úr az én világosságom, * és ő az én 

üdvösségem. 

 A színeváltozás történetében láthatjuk Jézus isteni dicsőségének 

felragyogását, aminek hatására a tanítványok számára megvilágosodott Jézus 

rejtett isteni méltósága. A történet fontos mozzanata a ragyogó fény, Mózes 

és Illés megjelenése, a felhő, ami Isten jelenlétének szimbóluma, valamint az 

Atya szózata. A színeváltozás éppúgy teofánia, mint Krisztus 

megkeresztelkedése: az apostolok kinyilatkoztatást kapnak a három 

személyben létező egyetlen Istenről. „Az Atya beszél, a Fiú ragyogástól 

sugárzik, a Lélek a fénylő felhővel föd be…” – írja Tiszteletreméltó Szent 

Péter. Az esemény arra is rávilágít, hogy Jézuson keresztül juthatunk el a 

három személyben lévő Isten megismeréséhez. „Istent nem látta soha senki, 

az Egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.” (Jn 1,18) Amikor 

Krisztushoz imádkozunk, Ő a Szentlélek által Atyjához vezet bennünket. 

Krisztus a világ világossága. Benne azt a világosságot látjuk, amely örökké 

ragyog majd ránk Jézus visszatértekor. Szent Bazil szerint a színeváltozás 

Jézus második és dicsőséges eljövetelének az előképe. Erre az alkonyt nem 

ismerő nap világosságának befogadására készülünk egész életünkben, Szent 

Péter szavaival élve: „amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel 

nem ragyog a szívetekben” (2Péter 1,19). Kérjük az Urat, hogy az Ő 

fényében lássuk életünk történéseit és a környezetünkben élőket. 
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A szentáldozásról: a szentáldozás gyümölcsei (4. rész) 

A szentáldozás további gyümölcse az, hogy elmélyíti a 

szeretetkapcsolatunkat embertársainkkal. Az Eucharisztikus Krisztus egyesíti 

az áldozót a többi hívővel a maga egyetlen Testévé, az Egyházzá. A 

szentáldozás tehát építi az Egyházat. A Katekizmust így tanít erről a 

valóságról: „akik az Eucharisztiát magukhoz veszik, szorosabban 

kapcsolódnak Krisztushoz. Emiatt Krisztus valamennyi hívőt egy testbe 

kapcsol össze: az Egyházba. A szentáldozás ezt az Egyházba testesülést, ami 

a keresztség által már megvalósult, megújítja, megerősíti és elmélyíti. A 

keresztségben meghívást kaptunk arra, hogy egy testet alkossunk. Az 

Eucharisztia beteljesíti ezt a meghívást.” (KEK 1396) Mivel az Eucharisztia 

nemcsak a Krisztussal élt kommunió, hanem Krisztusban a másikkal megélt 

közösség is, csak azok részesülhetnek az Eucharisztiában, akik a katolikus 

egyházzal közösségben vannak, tehát protestáns testvéreink számára nem 

megengedett a szentség vétele.  

A szentáldozás emellett érzékennyé tesz a szegények iránt is. „Az 

Eucharisztia kötelez a szegények iránt; hogy Krisztus értünk adott testét és 

vérét igazságban vehessük magunkhoz, Krisztust a legszegényebbekben, az Ő 

testvéreiben kell fölismernünk” (KEK 1397).  

Mindennek fényében nagyon is érthető, hogy „az Egyház nagyon 

ajánlja a hívőknek a szentáldozást, amikor részt vesznek az Eucharisztia 

ünneplésében; évente legalább egyszer kötelezővé teszi számukra.” (KEK 

1417) 

Beszámoló a Házasság hetének ceglédi programjáról: Hármasban 

Istennel – randevú – közösségben (3. rész) 

A Házasság Hete programsorozat keretében vehettünk részt a 

Plébánia szervezésében egy házaspároknak szóló esti összejövetelen, ahol 

Isten szeretetével és kegyelmével átszőve a Szervezők fáradozásának és 

nagyszerű szervezésének köszönhetően különleges élményben volt részünk. 

Romantikus hangulatot teremtve, gyertyafény mellett, kicsiny asztaloknál 

helyet foglalva, egy pohár bor társaságában a házaspárok egy kis időre ismét 

csak egymásra figyelhettek a rohanó hétköznapok forgatagát hátrahagyva.  

Mindezt segítette egyrészt a Szervezők által gondosan előkészített és 

a házasfelek egymásnak szóló kis kérdés-csokra, amely segített 

feleleveníteni bennünk házasságunk egy-egy boldog pillanatát, majd a 

magyar líra legnagyobb alakjainak szerelmes verseiből kaphattunk egy kis 

ízelítőt, hol prózai, hol megzenésített előadásban, végül pedig táncház zárta 

az estét. Úgy éreztük, mintha ezen az estén a házastársak egymásra figyelve 

apró, boldog kis szigeteket alkottak volna és a belőlük áradó, egymás felé 

forduló szeretet eközben csendesen és lopakodóan beragyogta mindannyiunk 

számára ezt a néhány órát. Az este végeztével szívünkben szeretettel telve 

térhettünk haza. Köszönjük ezt a különleges, meghitt ajándékot! (Timi és 

Laci) 

Egyházközségi családi tábor 

Az egyházközség tábort szervez, amelyre sok szeretettel várjuk az 

egyházközség kis és nagy, fiatal és idős tagjait, családjait. Töltsünk együtt 

pár napot a nyáron örömökben, élményekben, közösségben, hitben és 

szeretetben osztozva. 

Időpont: 2022. július 30 - augusztus 3. (5 nap – 4 éj) 

Helyszín: Pálköve (Balaton partja). Az elhelyezés fa- és kőházakban, 3-6 fős 

fürdőszobás szobákban történik. 

Költség (mely tartalmazza a szállást és az étkezést): 

0-3 év: ingyenes 

3-14 év: 16000Ft/ fő 

14 év felett: 21000 Ft/fő (+ 300Ft/fő/nap idegenforgalmi adó) 

SZÉP kártyával lehetséges fizetni. 

Jelentkezni április 30-ig lehetséges jelentkezési lap és előleg (3000 

Ft/fő) leadásával a plébánián hivatali időben vagy a sekrestyében szentmisék 

előtt/után. A maradék összeget június 30-áig kérjük befizetni. Anyagi 

gondok miatt senki ne maradjon otthon! Akinek gondot okoz az összeg 

befizetése, kérem személyesen jöjjön és megbeszéljük! 

További információért érdeklődni lehet: Ecseriné Simon Szilvia (06-

30-573-1196). 


