
Hirdetések: 

1. Hétfőn délután 3-kor bibliakört tartunk a plébánián. 

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

jegyeskurzus lesz a plébánián. 

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

4. Liturgikus ünnepek a héten: pénteken  Urunk születésének hírüladását 

(Gyümölcsoltó Boldogasszonyt) ünnepeljük. Jövő vasárnap, nagyböjt 4. 

vasárnapja, laetare (öröm)-vasárnap lesz. 

5. Az Egyház minden hívőtől kéri, hogy évente legalább egyszer, lehetőleg 

húsvétkor gyónjanak és járuljanak szentáldozáshoz. Ezt megkönnyítendő, 

nagyböjti időben szombaton és vasárnap az esti mise előtt, fél 6-tól gyónási 

lehetőséget biztosítunk a Templomban. 

6. 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 határmenti Barabáson. Várunk tárgyi felajánlásokat, 

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

tisztálkodási szereket, egészségügyi csomagokat. 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 köszönünk! 

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

Egy fiatalember gyónni megy a paphoz. - Atyám, én vétkeztem. - Mi a vétked, 

fiam? - A hiúság bűnébe estem. Naponta többször belenézek a tükörbe, és 

csodálom magam, hogy milyen szép vagyok. A pap megfordul, és ránéz a 

fiúra: - Ez nem bűn fiam, csak egyszerű tévedés.  

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

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

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk, * könyörületre 

hajlik a szíve. 

 Máté evangéliumában olvasunk arról, hogy Jézus megátkozza a 

terméketlen fügefát: Jézus „odament, de nem talált rajta egyebet, csak 

levelet”. Erre azt mondta: „ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé” (Mt 

21,19). A történet első olvasatra azért is meghökkentő, mert amikor ez a 

jelenet lejátszódott, még nem is érkezett el a gyümölcsérés ideje. A mai 

evangéliumban is szerepel egy fügefa, amivel elégedetlen a gazda: „három 

év óta mindig jövök, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem 

találok” (Lk 13,7). A két szakaszt összeolvasva felismerhetjük a gazdában 

magát Jézust, aki talán nyilvános működésének három évében el-elhaladt az 

ominózus fa mellett, anélkül, hogy szakíthatott volna gyümölcséből. A 

példázat fügefájában pedig ráismerhetünk terméketlen életünk valóságára. 

Előfordulhat ugyanis, hogy a mi életünk fáján is vannak „levelek”: olyan 

eredmények, sikerek, amiket a világ elismer, nagyra becsül, sőt, amire talán 

mi magunk is büszkék vagyunk, de az örök élet szempontjából teljesen 

meddőek. Jézus az utolsó vacsorán azt mondta tanítványainak, hogy „nem ti 

választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, 

hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt” (Jn 15,16). 

Ezzel világossá teszi, hogy termékennyé akarja tenni az életünket, 

gyümölcsözővé tenni munkásságunkat. A mai nap kérdezzük meg 
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magunktól, hogy hiszünk-e Jézus ígéreteinek, akkor is, amikor épp úgy 

érezzük, hogy szavainknak, tetteinknek nincs foganatja? Vizsgáljuk meg az 

Úr jelenlétében, hogy Isten országa szempontjából termékenynek vagy 

inkább meddőnek mondható-e az életünk? És ne féljünk megsiratni életünk 

rossz döntéseit és lépéseit, bocsánatot kérni Istentől hűtlenségeinkért, 

jóvátételt adni az elkövetett rosszért. Az őszinte bűnbánat-tartás az első lépés 

abban a lelki megújulásban, amire a nagyböjti időszak hív minket.  

Nyolc éves a Ceglédi Mária Rádió 

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben... anélkül a 

csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” (Teréz anya) 

Március 6-án ünnepeltük a Mária Rádió Ceglédi stúdiójának 8. 

születésnapját. Az esti szentmisén hálát adtunk a mindenhatónak eddigi 

működésünkért. Kértük a Szűzanyát imádkozzon, hogy még sokáig tudjunk 

szolgálni a hallgatói családot. A Mária Rádió feladatait alapvetően 

önkéntesek látják el, akik ezzel töltik be a keresztény létükből fakadó 

örömhírt terjesztő kötelezettségüket. 

A mise után az önkéntesek egy rövid „stábtalálkozón” vettek részt a 

stúdióba. Péter atya áldása erősített meg minden jelenlévőt. Az ünnepbe 

bekapcsolódott Szabó Tamás, a rádió elnöke, Boros Zoltán, országos 

koordinátor és Bokros Levente, a ceglédi stúdió alapítója is. Természetesen 

nem maradhatott el a torta és a pezsgő sem. Kötetlen beszélgetés során 

emlékeztünk vissza az elmúlt évek vidám élményeire, a 

stúdióbeszélgetésekre. 8 évvel ezelőtt nagy létszámú önkéntessel tudtuk 

ellátni feladatainkat, nagy élet volta ceglédi stúdióba. Sok vendég járt nálunk 

és sok helyről tudósítottunk. Most kisebb létszámmal, de lelkesen készítjük 

műsorainkat. 

Bízzunk abban, hogy a következő években tudunk növekedni és ismét 

egy komoly közössége lehetünk a ceglédi plébániának és teljesíteni tudjuk a 

rádió küldetését: „A Mária Rádió a lélek hangját, a Teremtő Isten által adott 

békét és harmóniát szólaltatja meg a sokszor zűrzavarral, feszültségekkel teli 

világban. Megtölti a hallgatók szívét békével és szeretettel, és így hozzájárul 

ahhoz is, hogy a társadalom egyre inkább egymásra figyelő, a 

gyermekáldásra nyitott, az időseket kincsnek tekintő nagy családdá váljon.” 

A ceglédi stúdió működését és a 2021-es nagy felújítást a hallgatók 

önkéntes felajánlásai tették lehetővé. Köszönöm az eddigi támogatást, és 

kérem ne feledkezzenek meg rólunk az elkövetkező években sem. (Szelényi 

Péter, ceglédi koordinátor) 

Szinte hihetetlen, hogy 8 év eltelt azóta, amióta szól a Mária Rádió. 

Levente atya többször hívott össze fórumot, ahol megbeszéltük az indítást. 

Talán sokan nem tudják, hogy a Mária Rádió elindítását, kezdő 

szerveződését Szász Tamás kántorunk kezdte. Vannak a Rádiónak jó 

műsorai, mint például Földiné Évikéé, aki sok jó könyvet elemez Szelényi 

Péterrel együtt. Magamról annyit, hogy bátyám a Budapesti Magyar Rádió 

főmunkatársa volt. Gyakran bementem hozzá, élveztem a rádiózás 

fontosságát. Ismertek is sokan. Én már koromnál fogva nem tudok utánajárni 

bizonyos interjúknak, viszont azt is mérlegre tettem, hogy az én 

korosztályom alig tanult magyar történelmet, az általános iskolában szinte 

semmit. Így ezt iparkodok pótolni. Mihály atya zarándoklataira elmentem, 

ezekről beszámoltam a Rádióban. Fontosnak tartom a Mária Rádiós 

előadásoknál, hogy az előadók, a szervezők járjanak templomba, ha nem 

voltak elsőáldozók vagy nem bérmálkoztak, ezt pótolják. Előadásukon 

sugározzon át hitbeli meggyőződésük. Vegyék észre a bejáratnál, hogy ki 

halt meg és azért a halottért imádkozzanak a Rádióban. Szelényi Péter jó 

vezető, sűrűn bent van. Én, ha hibáztam, türelmes volt hozzám, nyugodtan 

elmagyarázta, mit kell tennem. Minden nap imádkozom a Mária Rádió 

önkénteseiért. (Varga Edit) 

Szent Ferenc imája a békéért 

Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol 

gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, 

ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy 

fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond 

tanyázik. Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy 

megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, nem arra, hogy 

megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, nem arra, hogy szeressenek, 

hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog, aki elveszíti magát, 

az talál, aki megbocsát, annak megbocsátanak, aki meghal, az fölébred az 

örök életre. Ámen. 


