
Hirdetések: 

1. Most vasárnap, a fél 10-es misén tartjuk a katolikus diákok Veni Sancte 

évkezdő miséje. Várjuk rá a hittanosokat, a diákokat, a pedagógusokat és a 

szülőket! 

2. Jövő héten indulnak a plébániai felnőttcsoportok: a felnőtt katekézis 

szerdán este fél 7-kor, a kezdő katekumen csoport kedden este 6-kor 

találkozik a plébánián. 

3. Jövő szombaton reggel 9-kor lesz az elsőáldozásra készülő gyerekek 

szentgyónása a Templomban. Idén október 16-án, vasárnap a fél 10-es mise 

keretében lesznek megtartva az elsőáldozások az egyházközségünkben. 

4. Szeptember 15-én, csütörtökön ellátogat plébániánkra Marton Zsolt 

püspök úr: délelőtt 10-kor megáldja az újonnan felépült Magyarok 

Nagyasszonya Óvodát, azt követően háromnegyed 11-kor szentmisét mutat 

be a Templomban. Mindenkit szeretettel várunk mindkét eseményre. 

5. A Katolikus Karitász gyűjtést hirdet „Legyen öröm az iskolakezdés” 

címmel, amihez a Ceglédi Katolikus Karitász is csatlakozik. Ezzel az 

akcióval a helyi rászoruló családokat szeretnénk támogatni. Jó állapotú 

iskolatáskával, tolltartóval, ceruzákkal, füzetekkel lehet segíteni a gyűjtést, 

és minden olyan dologgal, ami az iskolakezdéshez szükséges. A 

felajánlásokat a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni szeptember 15-éig. Aki 

pénzadománnyal szeretné segíteni a Karitász tevékenységét, azok a Karitász 

perselybe helyezhetik el adományukat. 

6. Szeptember 17-én, szombaton fiú buszos kirándulást -bortúrát -

szervezünk. A program délelőtt Bodajk meglátogatásával kezdődik, majd 

Móron a Geszler Borászatnál borkóstolóval és meleg ebéddel folytatódik. A 

részvételi díj 15 ezer  Ft. Még lehet jelentkezni a szentmise után a 

sekrestyében vagy a kirándulás szervezőjénél, Dr. Banai Zoltánnál 

személyesen (email: zoltandrbanai@gmail.com; tel: 0630/4861989). 

6. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Szent Márk, Szent István, Szent 

Menyhért kassai vértanúkat, csütörtökön Szűz Mária születését 

(Kisboldogasszonyt) ünnepeljük. 
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ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről 

nemzedékre. 

 „Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a tanítványom.” 

(Lk 14,27) Kemény beszéd. Ki hallgatja? – mondhatnánk mi is. Miért 

hangsúlyozza Jézus annyiszor a kereszthordozást? Miért kéri övéitől az 

önmegtagadást? A kérdések megválaszolásához menjünk vissza Ádámig és 

Éváig… A bűnbeeséssel az első emberpár összezúzta az Isten által 

megalkotott harmóniát. Megörököltük ezzel a lázadás állapotát: lázadunk 

Isten ellen, konfliktusokat gerjesztünk embertársainkkal szemben, 

nekiálltunk leigázni és kizsákmányolni a teremtett világot. Elidegenedtünk 

belső énünktől is: meggyöngült az akaratunk, elhomályosult az értelmünk, 

meghasonlottunk saját magunkkal. Szent Pál így írja le bukott emberi 

természetünket: „Tudom ugyanis, hogy semmi jó nem lakik bennem, azaz a 

testemben, mert készen vagyok ugyan akarni a jót, de arra, hogy tegyem is, 

nem vagyok képes. 
19

Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, 

amit nem akarok. (…) 
 24

Én nyomorult! Ki vált meg e halálra szánt testtől?” 

(Róm 7,18-19.24) Azzal, hogy Jézus megváltott minket, végérvényesen 

győzött a sátán felett, aki bűnbe vitte az ősszülőket. Kiengesztelt minket az 

Atyával. Bocsánatot nyertek bűneink. Megnyerte a háborút, ami az örök 

üdvösségünkért folyik. A háború tehát eldőlt, ugyanakkor minden embernek 

meg kell vívnia a maga csatáit. Van egy rész, ami rajtunk múlik, hogy aa 
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Krisztus keresztáldozatából fakadó kegyelmeket be tudjuk-e integrálni az 

életünkben, ami küzdelmes. Ez egy olyan küzdelem, amit megváltott, de 

bűnre hajló természetünkkel mindnyájunknak meg kell vívnia. A munka 

oroszlánrészét elvégezte Jézus, de ránk is maradt egy hányad, ami időnként 

nagyon soknak tűnik. Az önmegtagadás, a kereszthordozás ezzel a 

küzdelemmel függ össze. Ez a fáradságos harc érdemszerzővé is vált: 

„testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik” – mondja 

Szent Pál a kolosszei gyülekezetnek (Kol 1,24). Keresztünk türelmes 

hordozása több mint önlegyőzés: egyesíthetjük azt Krisztus keresztjével, és 

együttműködhetünk vele saját és mások üdvösségének kimunkálásában! 

Alsós lelki napok a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában 

„Az Úr az erősségem és menedékem, ő lett a szabadítóm.” (Kiv 15,2) 

A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola tavaszi lelki napját alsó 

tagozaton a szabadság eszméjének jegyében tartottuk. A lelki nap témája 

Húsvét előképe, az izraelita nép egyiptomi fogságból való szabadulása és a 

pusztai vándorlás volt. Sági Anikó igazgatónő javaslatára szerettük volna a 

mindennapok megszokott rutinjából és az iskola falai közül kicsit 

kimozdítani a gyerekeket, ezért a lelki napot a szabadban tartottuk. A nap 

programjának részletes megtervezését Turai Dénes hitoktató vállalta. 

Csodálatos helyszínt választott számunkra a Cegléd közeli réteken, ahol egy 

rövid gyalogtúra során kicsit átérezhettük a természet közelében élő vándorló 

és állattenyésztő zsidó nép életének szépségeit és nehézségeit. A túra során 

egy-egy állomáshelyen különböző feladatok segítségével átélhettük a 

kivonulás és a pusztai vándorlás megpróbáltatásait, mint például a perzselő 

napsütés, a szomjúság és az éhség elviselését vagy a társainkért érzett 

felelősségvállalás súlyát.  Utunk során a vándorlás főbb eseményeit is 

felidéztük. Megkóstoltuk a kivonulás kovásztalan kenyerét, a pászkát. A 

Gerje patakon átkelve megemlékeztünk a Sás-tengeren történt csodálatos 

átkelésről, majd a zsidó néphez hasonlóan hálaéneket zengtünk Istennek. 

Isten a nép ételéről is gondoskodott a pusztában. Mi a fürjek és a manna 

csodájáról egy közös étkezéssel emlékeztünk meg. Nemcsak a zsidó nép, 

hanem az egész emberiség számára is nagy jelentőségű esemény történt meg 

a Sínai-hegyen, amikor Isten Mózesre és népére bízta a tízparancsolat 

törvényeit. A tízparancsolat keletkezéséről és az Isten által ránk bízott 

szabályok betartásának fontosságáról is beszéltünk egy állomáshelyen. Így 

végül az is megfogalmazódott bennünk, hogy nem a különböző korlátok 

vagy előírások semmibevétele, hanem éppen azok betartása hozza el az igazi 

szabadságot és boldogságot. A tartalmas délelőtt végén megosztottuk 

egymással élményeinket, majd játék következett. Az alábbi rövid 

élménybeszámolókból kiderül, hogy iskolánk tanulói hogyan élték meg az 

osztályfőnökök és a hitoktatók által lebonyolított lelki napot. (Vágó Kati) 

„Ebben a kirándulásban nekem a Gerjén átkelős rész tetszett, mert 

mikor át kellett menni körülnéztem, és megfogott a táj. Ahogy nézelődtem, 

átéreztem, milyen lehetett régen. A környezet is nagyon gyönyörű. Nagyon 

megérte elmenni.” (Medgyes Noémi 4.c) 

„Nekem a Gerje patak tetszett. Gyönyörűek voltak számomra a kis 

halak és a teknős. Amikor futottunk a szabadban, az is nagyon jó volt. 

Éreztem, hogy szabad vagyok. Láttam néhány őzikét. Csodás volt.” (Szász 

Vanessza 4.c) 

„Nekem az volt az élményem, hogy láttuk a Gerje patakot, meg 

amikor János bácsival énekeltünk.” (Dabis János 4. c) 

„Az én kedvenc részem a Gerje patakon történt átkelés volt. 

Elgondolkodtam azon is, hogy milyen nehéz volt a zsidók élete és azon is, 

hogy Mózesnek milyen nehéz lehetett.” (Konya Zalán 4.c) 

„Számomra ez a táj, ami körülvett, nagy feltöltődést jelentett. …. Egy 

kicsit megerőltetett a gyaloglás, de jól éreztem magam. Nagyon nehéz volt 

csapatban dolgozni, de ezeket a pillanatokat is élveztük együtt. A Sás-tenger 

(a Gerje) csak minket várt, hogy átkeljünk rajta egy keskeny hídon és 

énekeljünk neki. Nagyon vártuk az ebédet, és jólesett a finom pászka is! 

Ezután továbbmentünk és találkoztunk Zsófi nénivel, és le kellett írnunk a 

tízparancsolatot. Végül „kipróbáltuk” a szabadságot. Őszintén jólesett.” 

(Patkó Panka 4.c) 
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Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 

9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 

17:00, vasárnap: 8:30. Csemő, Nyársapát: vasárnap: 11:00. 


