
Hirdetések: 

1. Hálásan köszönjük mindazoknak a munkáját, akik az úrnapi körmenet 

előkészítésében segítettek, és azoknak is, akik részt vettek a körmeneten. 

2. Szerdán, Péter és Pál főünnepén szentmisét mutatunk be a Templomban 

reggel fél 8-kor és este 6-kor. A Magyaron Nagyasszonya Kápolnában 

kedden 5-kor az ünnep előesti miséjét mondjuk. 

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

szentmise a Templomban. Az elsőpénteki szentségimádás kivételesen 

elmarad. A nap folyamán lesz beteglátogatás is. 

4. Jövő szombat elsőszombat. Este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért 

a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az 

egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.  

5. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn  Szent László királyt ünnepe lesz. 

Kedden Szent Iréneusz püspökre emlékezünk. Szerdán Szent Péter és Szent 

Pál apostolok főünnepét üljük. Szombaton Szűz Mária Erzsébetnél tett 

látogatását (Sarlós Boldogasszonyt) ünnepeljük. 

6. Július 9-ére, szombatra a Ceglédi Karitász buszos kirándulást szervez 

Tiszagyendára. A csoport 8-kor indul a Templom elől, és este 6 körül ér oda 

vissza. A részvételi díj 5000 forint, ami fedezi az útiköltséget és az 

Ökocentrum belépőjegyét. Az élelemről mindenkinek magának kell 

gondoskodnia. Még lehet jelentkezni a programra a sekrestyében. 

7. A Ceglédi Karitász kéri a szülőket, hogy a feleslegessé vált iskolatáskákat 

és tanszereket legyenek szívesek elhozni a Szent Anna oltárhoz. Ezzel 

időben tudja majd segíteni a rászoruló gyerekeket tanévkezdéskor. 

7. Ez a Tanítvány utolsó nyári száma. A plébániai értesítőt legközelebb 

szeptemberben adjuk ki újra. 

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

– Mi a békák legnépszerűbb olvasmánya? – Lövésem sincs, micsoda? – A 

légy jó mindhalálig. *** – Mi a könyvritkaság?? – Na mi? – Az a könyv, 

amelyet kölcsönadtál és vissza is hozták.  

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

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

TANÍTVÁNY 

A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI                  

KATOLIKUSOK HETI ÉRTESÍTŐJE 

2022. június 26. XV. évf. 26. 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 

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

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és 

osztályrészem. 

A mai evangéliumot olvasva meggyőződhetünk arról, hogy Jézus nem 

árul zsákbamacskát. Jézus nem állítja, hogy könnyű őt követni, és nem csak 

a lábjegyzetben, az apróbetűs részben tesz említést a kereszthordozásról. Ez 

pont az ellentéte annak, amit a fogyasztói társadalom, a „light” kultúra 

sugall: erőfeszítés nélküli siker, következmények nélküli élvezet. „Követlek, 

bárhová mész is” – olvassuk. Micsoda odaszántság, mekkora bizalom! Jézus 

azonban kéri ezt a lelkes személyt, hogy ne csak a dicsőséget lássa, hanem 

mérlegelje azt is, hogy „az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania”, 

azaz: Ő nem ígér kényelmes életet követőinek. Miért botránkozunk meg, 

amikor nagy melegben kell végigülni a szertartást vagy pénteki böjtre hív az 

Egyház? „Egy másikat felszólított: „Kövess engem!” Az illető – a nevét nem 

tudjuk – kibúvókat keres. És talál is egy jó ürügyet, miért ne 

engedelmeskedjen. Időnként mi is megtapasztaljuk, hogy könnyebb azokat a 

lemondásokat teljesíteni, amiket mi tűzünk ki magunk elé, mint azokat, 

amiket Isten kér tőlünk, a felebarátunk gördít elénk, az életkörülmények 

teremtenek meg. Ő mégis kéri tőlünk, hogy kövessük őt szófogadóan. 

Mennyire vagyok tanulékony tanítvány? „Aki az eke szarvára teszi kezét és 

hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára.” Jézus nem akar félszívű 

követőket, akik folyton méricskélnek, próbálnak egyszerre szolgálni 
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Jézusnak és a Mammonnak. Nagy szenvedést okoz a megosztott szív. Nehéz 

úgy haladni a szűk úton, hogy egyszerre vonz minket az Úr, és vonzanak a 

világi dolgok. Az Úr ismer minket, tudja, hogy mi van a szívünkben. Ő meg 

tud ajándékozni minket az osztatlan szívvel.  

Ki a Szentlélek? Nagykorúság a Szentlélek által (5. rész) 

 Mindenütt, ahol a világ, a történelem vagy maga az anyag „felülmúlja 

önmagát”, és Isten eszközévé, hordozójává válik, illetve mindenütt, ahol 

valamilyen értelemben Isten megtestesül, a Szentlélek által történik. Általa 

testesült meg Jézus Máriában, az Egyházban, és általa jelenik meg a 

kenyérben és borban, illetve a szentségekben. (Figyeld meg, hogy a 

szentmisében az átváltozás előtt a pap a Szentlelket hívja. S ott van a Lélek-

hívás a többi szentségekben is!) – Isten terve, hogy Te is felülmúld önmagad, 

hogy Krisztus éljen és működjön benned: s így juss el a nagykorúságra 

Krisztusban! Ez a Szentlélek által valósulhat meg. Ő pedig akkor tud benned 

működni, ha te vágyódsz arra, hogy kilépj magadból! – Napi imádban indítsd 

fel a vágyat, hogy Krisztussal egyesült nagykorú kereszténnyé válhass! Így 

várd a Szentlelket! És “csöppet se kételkedj”, Ő át tud alakítani!(vö. Jak 1,6) 

– Ahogyan Jézus él az emberben, úgy a Szentlélek is. Mindenki meg van 

hívva, hogy a Szentlélek élete kibontakozzék benne. Azzal a hittel és 

szeretettel lépj embertársaidhoz az iskolában, az utcán, hogy a Szentlélek 

templomai ők is! (vö. 1 Kor 3,16) (Dr. Tomka Ferenc: Találkozás a 

kereszténységgel) 

Felsős lelki napok a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában 

Az idei iskolai lelki napon tanárok és diákok is részt vehettek egy 

különleges „utazáson”. Az egyik állomáson életutakról, illetve ehhez 

szorosan kapcsolódó „mérföldkövekről” volt szó. Az alaptörténet a jól ismert 

emmauszi tanítványok esete volt. Azt vizsgáltuk, hogy vajon a mi életünkben 

is léteznek-e mérföldkövek, sorsfordítók, amelyek új távlatokat, 

életszakaszokat nyitnak meg. Az emmauszi tanítványok Krisztus köréhez 

tartoztak, biztos egzisztenciával rendelkeztek, hiszen a Messiás 

„munkatársai” voltak. Azonban a Megváltót keresztre feszítették. Félelem, 

elpártolás lett úrrá a tanítványokon, hiszen nem ezt várták Jézustól, hanem 

azt, hogy Ő meg fogja váltani Izraelt. A megadott feladat során – életút 

megjelenítése tárgyakkal – szemmel láthatóvá tette, hogy bizony mi is 

biztosnak, esetleg véglegesnek tekintettünk bizonyos életszakaszokat, -

eseményeket, ám jött a „váltó” és életünk szerelvénye egészen más irányt 

vett. Ez akár többször is megismétlődhetett. Meg lehet említeni a mondást, 

miszerint az Isten a görbe vonalakon is egyenesen ír. Ezzel már arra is 

választ kaptunk, hogy „váltóinkat” nem a fátum vagy a sors állítja megfelelő 

irányba, hanem a Teremtő. A tornateremben minden „életút” a terem közepe 

felé vezetett, ahol egy Krisztust szimbolizáló gyertya kapott helyet, azaz 

életünk célja Jézus. A „váltók” szerepe pedig az volt, hogy életutunkat 

helyes irányba, azaz Haza, a Mennyek Országába terelje, ahol mindörökké 

együtt lehetünk nemcsak Jézussal, hanem az egész Szentháromsággal is. 

(Bordás-Giesz Istvánné) 

Végül is, mire jó egy lelkinap? Kiszakadunk a hétköznapokból, 

figyelünk a kapcsolatainkra. Közeledünk egymáshoz és Istenhez. 

Elgondolkodunk. A felső tagozatosok idén az emmauszi történetből kaptak 

ehhez segítséget. A nyolcadikosok és hatodikosok egy része, rögtön a 

csütörtöki nap elején átélhette saját bőrén azt az elveszettséget és 

bizonytalanságot, amit a tanítványok érezhettek, mikor azt hitték, 

elveszítették Jézust. Pedig mi csak a jóidőt veszítettük el. Mégis elég 

fejfájást okozott, mikor reggel kinéztünk az ablakon a szakadó esőre, és a 

szadba tervezett napra gondoltunk. Most hogyan tovább? Vetődött fel 

bennünk a kérdés, mint egykor az emmauszi tanítványokban. 

Elindultunk! Lesz, ami lesz! Felidéztük a pihenőhelyeken a 

Jeruzsálemből Emmauszba vezető út állomásait. Kerestük a történet értelmét, 

játékos feladatokon keresztül, saját életünkre vonatkoztatva is. „Jézus 

életéről beszélgettünk és soha nem gondoltuk volna, hogy Jézus sétál 

mellettünk.” – fogalmazta egy csoport a hatodikosok közül. Közben kisütött 

a nap. Talán nem csak az égen, hanem a szívünkben is. 

Ki meddig jutott ezen az úton? Nem tudom. Lehet, hogy az elején van 

és panaszkodik a szomorú eseményekről. Lehet, hogy kíváncsian hallgatja a 

Biblia tanítását. Lehet, hogy felismeri Jézust a jelekből. Lehet, hogy 

megosztja örömét, mert találkozott Jézussal. Egyben biztos vagyok: Ott 

sétálunk az úton és Jézus ott van mellettünk. (Bernáthné Erzsi) 


