
Hirdetések: 

1. Ma Laetare-vasárnap, az öröm vasárnapja van. 

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

jegyeskurzust tartunk a plébánián. 

3. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6 körül mutatunk be 

szentmisét a Templomban. Este fél 6-tól keresztutat járunk, azután 

kezdődik az esti mise. A keresztút miatt az elsőpénteki szentségimádás 

kivételesen elmarad. A betegeket nem most pénteken, hanem egy héttel 

később látogatjuk meg. 

4. Jövő szombaton egyházközségi lelkinapot tartunk, ami a nagyböjti lelki 

készületünket hivatott segíteni. Délelőtt 10-re várjuk a résztvevőket az 

katolikus iskola ebédlőjébe. Elmélkedések után fél 1 körül tervezzük a közös 

ebédünket, majd folytatjuk a programot előadással és csoportbeszélgetéssel. 

Délután fél 5 körül átmegyünk a Templomba, ahol szentségimádás és 

gyónási lehetőség lesz. Este fél 6-tól megtartjuk az elsőszombati 

rózsafüzért a Rózsafüzér Társulat vezetésével, majd az esti 6-os misével 

zárjuk a lelkinapot. Akik tudnak, hozzanak süteményt az ebédhez. Akik 

jönnek, feltétlenül iratkozzanak fel a sekrestyében vagy a plébániai irodában. 

Mindenkit szeretettel hívunk, használjuk ki ezt a lehetőséget, hiszen az 

elmúlt 2 évben nem tudtuk megtartani a lelkinapot a járványügyi helyzet 

miatt. 

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. Jövő vasárnap a Szentföld javára tartunk gyűjtést. 

7. Ahogy azt többször is hirdettük, van lehetőség a háborús menekültek 

megsegítésére a Ceglédi Katolikus Karitászon keresztül is. Ennek módjáról 

és részleteiről bővebben a faliújságra kihelyezett plakáton lehet olvasni. 
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NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 

 Egy család mindenét pénzzé téve kivándorolt az Egyesült Államokba. 

A hetekig tartó hajóúton kenyéren és vízen éltek; a szülők azzal motiválták 

gyermekeiket, hogy az utazás végén beülnek és esznek egy jót az óceánjáró 

fedélzeti éttermében. Eljött a nagy nap. Kitörő örömmel léptek be az étterem 

ajtaján, ami mellett annyiszor elhaladtak nyálcsorgatva. A pincér rögtön 

odament az új vendégekhez, helyet mutatott nekik, átnyújtotta az étlapot, és 

megkérdezte a családfőt, hogy eddig miért nem jöttek be. Az édesapa 

zavartan mentegetőzött, hogy az éttermi költségek túlmutattak anyagi 

lehetőségeiken, mire a pincér felvilágosította, hogy a hajójegy árában benne 

foglaltatik a teljes ellátás.  

Keresztény örökségünknek sokan nem is vagyunk tudatában, csak az 

utolsó napon fogjuk megérteni, mit is jelent az, hogy Krisztus megváltott 

minket, a keresztség által Isten gyermekeivé lettünk, lakást vett bennünk a 

Szentlélek, az Egyház tagjaivá váltunk. Nagy a kísértés, hogy megelégedjünk 

a minimummal: „kenyéren és vízen” élve próbáljunk beosonni a mennybe, 

holott sokkal többre szól a meghívásunk: Isten „terülj, terülj asztalkám”-at 

kínál már itt a földön, a mennyben pedig olyat nyújt, „amit szem nem látott, 

fül nem hallott, emberi szív föl nem foghat” (1Kor 2,9). A mai evangélium 

rámutat arra, milyen könnyű elveszíteni azt az örökséget, amit nem ismerünk 
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– mint az idősebb testvér, aki nem tudta, hogy „minden az övé” (Lk 15,31) –, 

vagy amit nem értékelünk – a tékozló fiúhoz hasonlóan. Fontos tehát 

ráébredni és megbecsülni keresztény örökségünket: amit Isten nekünk 

személyesen adott és adni akar, és amivel Isten közösségeinket is gazdagítja. 

Keresztény örökségünk értékelése azt is jelenti, hogy felvállaljuk hitünket 

mások előtt. A hit ugyanis nem magánügy, van társadalmi vetülete is; nem 

lehetünk csak a magánéletben katolikusok, fontos felvállalni azt a 

nyilvánosság előtt. A közelgő választások fényében ezt különösen fontos 

megszívlelni. 

Hamis próféták kampány idején (részletek Dr. Csókay András írásából) 

Pár napja az ellenzék vezéralakja nyilatkozott, és elmondta, hogy ő 

sokgyerekes, mélyen katolikus hívő, kritizálta a jelenlegi hazai állapotokat és 

a Szolzsenyicin által leírt Gulag-szigetekhez, a borzalmas kommunista 

diktatúrához hasonlította hazánkat. Éltette az európai demokráciát, 

jogállamot, ahol megbüntetik azokat a lelkipásztorokat, akik ki merik 

mondani, hogy az Isten az embert nőnek és férfinak teremtette. Utána, 

gondolom, hazament és elégedetten megnézte a híradót, szabadon teázgatva 

este a családjával. Ilyen szabadság, mint nálunk, semmilyen nyugat-európai 

országban nincs, hogy bemenve bármelyik tévébe hazugságokkal 

traktálhatják akár a három közjogi méltóságot is egyszerre. (…) 

Hogyan fogalmazható meg az, hogy egy ember kereszténysége 

mennyire valódi? Aki ilyenről mer írni, az már nem is mehetne át a „ne ítélj, 

hogy ne ítéltess” szigorú jézusi mondat vizsgáján? Csakhogy van egy másik 

mondat is a tanításban: „a bűnöst szeretni kell, a bűnt lehet elítélni”. Tehát a 

cselekedeteket, kimondott szavakat, a becstelen sértéseket, hazugságokat 

jogunk van vizsgálni, elítélni. Ezen alapul keresztény jogrendszerünk, 

alaptörvényünk. Amióta a közéletben egyre több a magát hívő 

kereszténynek, de a valóságban az evangéliumi tanítással 

köszönőviszonyban sem álló politikus, nagyon könnyen félrevezethetnek 

minket, ha nem Jézus Krisztus bennünk élő személyére koncentrálunk, aki 

mindig a teljes igazságot láttatja velünk. 

Miért fontos mindez a választások előtt? Azért, mert nem szabad bedőlni az 

egyéni sértettségeknek, amikor a nemzetünk sorsáról van szó. Ilyenek 

vagyunk mi, emberek, hamar leszünk hálátlanok, elfelejtjük a nagy és jó 

dolgokat, amik megtörténtek, az óriási fejlődést, ami gazdasági és morális 

értelemben végbement a nemzet 2010-es állapota óta. Ám az evangélium 

figyelmeztet minket, hogy gyümölcseiről ismerjük meg a fát. Ez már egy 

konkrétabban értelmezhető mondat: aki az alapértékeket védi, vagyis a 

családot, a házasságot és a nemzetállamokat, ott már a lényeg rendben van. 

És ezen bukik most el az EU és az ellenzék vezéralakja, azzal, hogy pont 

ezeket az alapértékeket nem védelmezi kellőképpen. A mindent eluraló 

genderideológiát kiszolgáló politikai tömörülések Európa-szerte elbuktak a 

normalitás vizsgáján! Itthon is el fognak. Az a nemzet, amely meghasonlik 

önmagával, elpusztul. Ezt látjuk az Európai Unióban: nem háborúval, hanem 

az illegális bevándorlás támogatásával, illetve a lelkipásztorok 

fenyegetésével, hogy nem hirdethetik, hogy Isten az embert nőnek és 

férfinak teremtette. (…) 

Hogyan tudjuk tovább szűkíteni a kört? Kinek higgyünk, amikor 

keressük az út, az igazság, az élet irányát döntéseinkben és ennek 

megtestesítőjét, Jézust és valódi követőit? Nagyon fontos, hogy nincs 

bűntelen ember, és csak a megfelelő médiumon múlik felnagyítani a 

bűnöket, amivel mindjárt egyenlőséget lehet tenni bármely két politikai 

szereplő között, elterelve a valódi értékekre figyelés fontosságát. Kiemelni 

egy politikus mondatát, amelyben egy jó szándékú, de be nem teljesült ígéret 

hangzott el (például a Covid-válság előttről), közben szemet hunyni a másik 

állandóan gyűlölködő, nemzetvesztő magatartása miatt. (…) 

Egy igaz hívő soha nem alázza meg békés embertársait, és nem áll 

össze az egyházgyűlölő szélsőbaloldal vezetőivel; egy igaz hívő nem keresi 

ateista liberálisok barátságát, akik gyalázatos módon beszélnek a 

kereszténység szakrális tárgyairól. A kereszténység legnagyobb próbája 

éppen az ellenségszeretet, ami nem balgaságot jelent, hanem a 

cselekedeteket, a kimondott szavakat pedig igenis minősíteni kell, de a 

személyt szükségtelen, ez Isten dolga. Bizakodhatunk a jövőben, csak félre 

kell tennünk a személyes sértettségeket, a jövőt szem előtt tartva kell 

szavaznunk és erre buzdítani megtévesztett honfitársainkat a hétköznapi 

párbeszédekben, amiktől nem szabad elmenekülni, felvállalva a gúnyolódást, 

a megvetést is. Krisztussal győzni fogunk! (Magyar Nemzet, 2022.01.31.) 


