
Hirdetések: 

1. Ma van a Tömegtájékoztatás világnapja. Imádkozzunk mindazokért, akik a 

tömegtájékoztatásban dolgoznak! 

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

jegyeskurzust tartunk a plébánián. 

3. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk 

elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. 

A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a 

Loretói litániát a Templomban. 

4. Jövő vasárnap lesz a Csemői búcsú és majális, amire szeretettel várjuk a 

ceglédieket is! Az ebéd miatt fontos lenne tudni a résztvevők létszámát, ezért 

kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát még ma jelezze a 

sekrestyében. A gulyásleveshez legyen mindenkinél tányér és evőeszköz. 

Aki teheti – hozzon magával egy tál süteményt is. 

5. Kérjük az érintett fiatalokat, hogy misenaplójukat a szentmise végén, a 

kivonulási ének befejeztével pecsételtessék le. Kérjük továbbá, hogy a fél 

10-es misén a pecsételéshez menjenek a hátra, hogy a szentmise után az 

esedékes keresztelő(ke)t akadálytalanul el lehessen kezdeni. 

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

Egy gyülekezetvezető meghív számos testvért ebédre. A megbeszélt 

időpontban meg is jelentek az atyafiak, ám kicsit feszengve állták körül a 

terítetlen asztalt. A vendégfogadó testvér ünnepélyesen kijelenti: áldott 

testvéreim, ma böjtöt tartunk! *** Egy misszionárius egyedül járkálva 

Afrikában találkozik egy oroszlánnal. Így imádkozik: Jaj, Uram! Add, hogy 

ez az oroszlán is keresztény legyen! Akkor az oroszlán is elkezd imádkozni: - 

Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk. *** – A beteg 

szorongó arccal ül a pszichiáternél. – Doktor úr, segítsen mostanában olyan 

feledékeny vagyok! – És mióta tart ez a dolog? – kérdezi az orvos. – Milyen 

dolog, doktor úr? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA  

A válaszos zsoltár válasza: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden 

nemzet áldjon téged. 

 Nagyheti katekézisében Ferenc pápa arról beszélt, hogy jeruzsálemi 

ünnepélyes bevonulásakor a tömeg éltette Jézust, és azt kiáltozták: „Áldott 

az Úr nevében érkező király! Békesség a mennyben és dicsőség a 

magasságban!” (Lk 19,38) Ám a jézusi béke más, mint amit a világ kínál: 

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom 

nektek, ahogy a világ adja.” (Jn 14,27) A világ azt mondja, hogy csak 

erővel, hódítással és kényszerítéssel lehet elérni a békét. Ezzel szemben Úr 

békéje a szelídség és a kereszt útját követi. Ez a szelíd és bátor béke azonban 

nehezen talál befogadásra. Ugyanaz a tömeg, amelyik éljenezte Jézust, pár 

napra rá azt kiáltotta: „Feszítsd meg!”; fél és csalódott, egy ujját sem 

mozdítja érte. Ferenc pápa Dosztojevszkij nagy művéből, a Karamazov 

testvérekből idézte a Nagy inkvizítor fejezetét. Ez elbeszéli, hogy 

évszázadok múltán Jézus visszatér a Földre. Rögtön ünneplő tömeg várja, 

mely felismeri és élteti őt, de aztán az inkvizítor, aki a világ logikáját jeleníti 

meg, letartóztatja. Kihallgatja Jézust, és vadul bírálja. A szemrehányás végső 

oka az, hogy Krisztus, bár megtehette volna, soha nem akart császár lenni, e 

világ legnagyobb királya, mert inkább szabadnak hagyta az embert, nem 

igázta le, és nem erővel oldotta meg problémáit. Helyreállíthatta volna a 

békét a világban, megtörve az ember szabad, de ingadozó szívét egy felsőbb 
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hatalom erejével, de ő nem akarta: tiszteletben tartotta szabadságunkat. Az 

inkvizítor ezt mondja Jézusnak: „Ha elfogadtad volna a világot és a császári 

bíbort, megalapoztad volna az egyetemes uralmat és az egyetemes békét”. Itt 

újra megismétlődik a történelem, a hamis béke kísértése, mely a hatalomra 

épül, hogy aztán a gyűlölethez és Isten elárulásához vezessen, a lélek oly sok 

keserűségéhez. Az inkvizítor végül azt szeretné, hogy Jézus mondjon neki 

valami keserűt, szörnyűségeset. Krisztus azonban egy kedves gesztussal 

válaszol: csöndben odalép hozzá és gyöngéd csókkal illeti öreg, vértelen 

ajkait. Jézus békéje nem nyomja el a többieket, sosem fegyveres béke, soha! 

Az evangélium fegyverei az ima, a gyöngédség, a megbocsátás és az 

önzetlen szeretet minden felebarát iránt. Így hozza el Isten a békét a világba. 

(Forrás: Vatikáni Rádió) 

A szentgyónás: bűnvallomás (5. rész) 

A jó bűnvallomás annak megvallásával kezdődik, hogy mikor 

gyóntunk utoljára. Így kell kezdenünk, mindjárt a köszönés után. Ez nem 

szükséges ugyan a gyónás érvényességéhez, de szükséges a gyóntató 

tájékoztatására. Hogy úgy mondjam: ez adja meg bűneink „helyi értékét”. 

Nem mindegy például, hogy valaki két héten át hanyagolta el az imádságot, 

vagy két hónapon át. Természetesen elegendő az utolsó gyónás időpontját 

azzal a pontossággal megjelölni, amellyel emlékszünk rá. De túl kevés azt 

mondani: „Régen gyóntam utoljára”. Ez jelenthet két-három hónapot, de 

jelenthet húsz-harminc évet is. Mondjunk számot, még ha hozzávetőlegeset 

is. Ha valaki az utolsó gyónás helyett azzal kezdi a bűnvallomást: „Mit is 

mondjak”, vagy „Hát...”, bennem kétely ébred helyes szándéka felől. Úgy 

tűnik, nem tudja, mit akar. 

Miután elsoroltuk bűneinket (nem részletezve, csak megnevezve), 

fejezzük be a bűnvallomást a „Másra nem emlékszem” formulával. (Ha a 

gyónó itt csak hallgat, a gyóntatót zavarba hozza, hogy vajon újabb 

megvallani való bűnön töpreng, vagy befejezte a sort.) Ezután a gyóntató 

veszi át a szót, fölteszi kérdéseit, elmondja tanácsait és elégtételt ad. Ne 

szakítsuk félbe, akkor se, ha újabb megvallani való bűn jutott eszünkbe. 

Miután megkaptuk az elégtételt, újból miénk a szó, pótolhatjuk, ami közben 

eszünkbe jutott (emiatt esetleg az elégtétel is változhat, de ha a gyóntató ezt 

nem említi, akkor elegendő a már adott elégtétel). Ha nincs pótolni valónk, 

fogadjuk el az elégtételt egy „Igen” vagy „Jó” szóval, és fejezzük ki 

bűnbánatunkat. Erre a célra nincs kötelező formula, a tanult bánatimák csak 

minták, de mindenképpen mondjuk ki hangosan, hiszen az Egyház színe előtt 

tartunk bűnbánatot. Amikor vége a bánatimának, a pap feloldozást ad a fent 

idézett formulával. A végén feleljünk „Amen” szóval, ez a hit szava, Jézus 

anyanyelvén. Az Eucharisztia vételekor is ez a hitvallásunk. A befejező 

formulák már nem tartoznak a lényeghez, a „Magasztaljuk Istent...” csak egy 

fakultatív szöveg több közül. Ha a pap használja, adjuk meg a választ, de ha 

elköszön, köszönjünk mi is és menjünk. Részemről a „Menj békével” szóval 

szoktam elköszönni, amire alkalmas válasz: „Istenek legyen hála” – ezután 

már további elköszönés nem szükséges.  

Egy új, természetfölötti élet kalandja áll előttünk, a sátán vereséget 

szenvedett, Isten öröme lakik bennünk. Merítsünk a kincsből, amelyet 

hordozunk! (Dr. Kovács Gábor) 

Pünkösdi kilenced 

Boldog Elena sürgetésére XIII. Leó pápa arra szólította fel a híveket, 

hogy ünnepélyes kilencedet (9 napi imát) tartsanak a Mennybemenetel és 

Pünkösd ünnepe között a keresztények egységéért. A megjelölt témákért 

tetszőleges módon imádkozhatunk. 

1. nap: május 27, péntek. Közbenjárás Izraelért, a szövetség népéért – Jöjj, 

Szentlélek a zsidó népre, Izraelre, hogy meghallják Isten Szavát, és készítsd 

fel őket „Izrael reménységének” teljes megvalósulására! Áldd meg idősebb 

testvéreinket, szövetséged népét! Könyörögjünk Jeruzsálem békéjéért, hogy 

Jeruzsálem igazsága felragyogjon a nemzetek előtt.  

2. nap: május 28, szombat. Közbenjárás Jézus Krisztus Egyházának 

megújulásáért – Jöjj, Szentlélek, gyújtsd fel újra tüzedet, és újítsd meg 

Egyházadat! Könyörögjünk, hogy „pünkösd lelkisége” terjedjen az 

Egyházban és a világban!  

3. nap: május 29, vasárnap. Közbenjárás a keresztények egységéért – Jöjj, 

Szentlélek, egyesítsd Egyházadat! „Atyám, add, hogy egyek legyenek, hogy 

higgyen a világ!” (Jn 17,21) Könyörögjünk a kiengesztelődésért, az 

emlékezet megtisztulásáért és a kereszténység megosztottságának 

megszűnéséért. 


