
Hirdetések: 

1. Folytatódik az elsőáldozási előkészítő Melinda néni hittanosainak, az 

alkalmak a fél 10-es mise után kezdődnek immár új helyszínen, az Eötvös 

téri Közösségi Házban.  

Kérjük azokat a fiatalokat, akik elsőáldozásra készülnek, hogy a fél 10-es 

misén baloldalon (Szent István oltár mellett) az első 4 padsorban foglaljanak 

helyet. Tisztelettel megkérjük a többi jelenlévőt, hogy hagyják szabadon 

ezeket a helyeket. 

2. Még a hétvégén tart a Ceglédi Karitász gyűjtési akciója, amivel a helyi 

rászoruló családokat szeretnék támogatni. Jó állapotú iskolatáskával, 

tolltartóval, ceruzákkal, füzetekkel lehet segíteni, illetve minden olyan 

dologgal, ami az iskolakezdéshez szükséges. A felajánlásokat a Szent Anna 

oltárnál kérjük elhelyezni.  

3. Felnőtt katekézis lesz szerdán este fél 7-kor a plébánián.  

4. A kezdő katekumen csoport szeptember 20-án, kedden este 6-kor indul. 

Ez a keresztségre és az elsőáldozásra készíti elő a 15 éves kor fölöttieket. 

Apostolkodjunk az ismerőseink között, ajánljuk nekik ezt a programot. 

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

püspök úr: délelőtt 10-kor szentmisét mutat be a Templomban, azt követően 

háromnegyed 11-kor megáldja az újonnan épült Magyarok Nagyasszonya 

Óvodát. Mindenkit szeretettel várunk mindkét eseményre.  

5. Szeptember 17-én, szombaton fiú buszos kirándulást szervezünk. A 

mai napon lehet még jelentkezni erre a szentmise után a sekrestyében vagy a 

kirándulás szervezőjénél, Dr. Banai Zoltánnál személyesen (email: 

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

6. Jövő vasárnap tartjuk plébániatemplomunk búcsúját. A Templomban 

bemutatott miséket Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéről vesszük. 

7. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szűz Mária szent Nevére emlékezünk. 

kedden Aranyszájú Szent János püspök, csütörtökön a Fájdalmas Szűzanya, 

pénteken Szent Kornél pápa és Szent Ciprián vértanú emléknapja lesz. 

Szerdán a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepeljünk, ami templomunk 

titulusa. 
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ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 

A zsoltár válasza: Felkelek és útnak indulok, * Atyám házába térek. 

 „Nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, 

mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen.” (Lk 

15,7) Egy ilyen „megtérő bűnösnek” vallja magát Lólé Attila, aki a 

PontNeked ifjúságtalálkozón mesélte el történetét. Attila Budapesten 

született egy négygyerekes roma családba. Szülei sosem dolgoztak, itt a 

piros, hol a pirosból éltek; rászoktak a drogra, ezután a család végképp 

lezüllött. Attila is kábítószerfüggő lett, hogy pénzt szerezzen a szerre, csalt és 

lopott. Rablásért fogták meg először a rendőrök, attól kezdve többször volt 

börtönben: fél évekre, három hónapokra, a leghosszabb ítélete két év kilenc 

hónap volt. Öccse a kábítószer miatt felakasztotta magát, ő talált rá és vágta 

le a kötélről. Hozzá hasonlóan Attila is sokáig azt gondolta, hogy semmit 

sem ér az élete, öt vagy hat alkalommal kísérelt meg öngyilkosságot. Hogy 

mi hozta ki őt ebből a pokoli életből? Két fiatal megszólította őt a Kálvin téri 

aluljáróban, akik a Szent Egyed közösséghez tartoztak, és jártak oda minden 

héten ételt osztani és beszélgetni. Az ismeretségből barátság lett; amikor 

Attilát újabb szabadságvesztésre ítélték, a börtönben is meglátogatták őt. 

Baracskán a börtönben megismerte a Cursillot és a bencéseket, és 

ismeretséget kötött Hortobágyi Cirill atyával, aki bejárt oda misézni. Az új 

barátságok révén egyre értékesebbnek érezte magát, szorosabbra fűzte 

kapcsolatát Istennel.  
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Ma Attila élete rendeződött, asztalosként dolgozik, szabad idejében 

visszajár a börtönbe, és hirdeti Krisztus örömhírét. Ha az életünkben nem 

jártunk meg olyan mélypontokat, mint Attila, az az Isten irgalmának 

köszönhető: kegyelme nélkül sokkal nagyobb rosszra is képesek lettünk 

volna, mint ő. Ezzel együtt mindnyájunk életében vannak sebek, 

gyengeségek, így vagy úgy tapasztaljuk létünk törékenységét, és szükségünk 

van arra, hogy a Jó Pásztor minket is megtaláljon. Nyissuk meg a szívünket 

Jézusnak, hívjuk őt be életünkbe! 

Mária mindig segít! – Beszámoló az új óvoda építéséről 

„Magasztalja, magasztalja az én lelkem az Urat!” – Mária hálaadó 

éneke visszhangzik a lelkemben, amikor az elkészült, szép, új óvodára 

gondolok, melyet nemrégiben birtokba vettünk. De hogyan is jött létre a 

Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda?  

2009-től a testvérvárosi kapcsolattartás keretében az 

Önkormányzatunk engedélyezte, hogy óvodánkból delegáció utazhasson a 

székelyudvarhelyi óvónők néphagyományőrző képzéseire. A képzésekhez 

kapcsoltan kérelmeztem, engedélyezze a Város Vezetése azt is, hogy 

tiszteletünket tegyük a Csíksomlyói Szűzanyánál. Nagy örömömre ezt is 

engedélyezték. A székelyek úgy tartják, hogy aki a Szűzanyához megy, 

három dolgot kérhet, ha az megegyezik Isten akaratával, a Szűzanya teljesíti.  

Lelkemben nagy meghatottsággal és bizalommal léptem 2011 

májusában a Szűzanya kegyoltárához. Két magántermészetű kérés után, 

előhozakodtam az óvodánk felajánlásával, mely így hangzott: „Drága 

Szűzanyácska! A Te lábaid elé teszem a mi Óvodánkat! Tudod, milyenek 

vagyunk. Ha elfogadsz minket, felajánlom magunkat az Egyház szolgálatára! 

Akarjuk a jó Istent, jól szolgálni. Ha gondolod, tegyél meg minden lépést, 

amire szükség van!” 

Nekünk nem is kellett semmit se tennünk, az Égi Édesanya 

megérintette mindenki lelkét, aki ehhez kellett. 2012. január 14-én az akkori 

plébános, Levente atya egy rendezvényen (minden, előzetes megbeszélés 

nélkül) megszólított: „No, jöttök az Egyházhoz?” „Igen, megyünk!” – 

hangzott a válaszom.  Dr. Beer Miklós püspök úr a legnagyobb szeretettel 

fogadta közeledésünket, és már föl is vette a kapcsolatot a Városunk 

Vezetőivel. 2012 szeptemberétől léptünk az Egyház szolgálatába. Az óvoda 

természetesen a Szűzanya nevét vette föl, hiszen Neki köszönhetünk, 

mindent. Mária országa vagyunk, a hozzá tartozást a legjobban a Magyarok 

Nagyasszonya óvodanév fejezte ki. 

A Szűzanyácska az elkövetkezendő években sem tétlenkedett. Tudta, 

hogy rossz öreg épületekben dolgozunk, tudta, hogy már minden városi 

óvoda megszépült, csak mi voltunk kopottak, rongyosak. Látta a 

hátrányainkat és ismét megérintette mindazok lelkét, akiken múlt valami. A 

váci EKIF főigazgatója, Dr. Csáki Tibor atya kezdeményezte az 

óvodaépítést. Dr. Beer Miklós püspök úr igent mondott és a helyi Város 

Vezetés és a Képviselőtestület az Egyháznak ajándékozta az Eötvös téri 

(régi) Óvodát. Szecsődi Péter atya és az Egyháztanács a rendelkezésünkre 

bocsátotta a kántorházat, telkestül. Már csak pénz kellett, de nagyon sok… 

Ekkor a Magyar Püspöki Kar döntött arról, hogy Ceglédet megsegíti, a 

hiányzó forrásokat kiegészíti, hogy itt szép, új Katolikus Óvoda lehessen. A 

Szűzanya Édesanyai közbenjárásával, az emberek segítő jóakaratával, így 

jött létre az új óvoda, melyet Marton Zsolt szentel föl, 2022. szeptember 15-

én. Legyen áldott mindenki, aki az óvodaépítés ügyét, előmozdította! 

Köszönet a Szűzanyának, Égi Édesanyánknak, hogy elfogadott 

minket, „ránk terítette óvó, védő palástját”. Ő nem csak az épület 

fölépítésében tevékenykedett, hanem a Munkatársaim lelkében is nagyon 

eredményesen építkezett. Ezt külön köszönöm!  A mai, évnyitó szentmise 

éneke nagyon szépen kifejezi a hozzá fűzött érzelmeinket: „Tied vagyunk, 

Tied vagyunk…” 

Végezetül bátorítok mindenkit, hogy mindenféle ügyes, bajos 

dolgaival, gondjaival, forduljon bizalommal a Szűzanyához. Az Úr Jézus 

Szívéhez, Mária Szívén át vezet a legrövidebb út! (Ócsai Józsefné) 

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

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 és Nyársapát: vasárnap: 11:00. 


