
Hirdetések: 

1. Ma ünnepeljük plébániatemplomunk búcsúját.  

Ezen a napon teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik – a szokásos 

feltételek mellett (szentgyónás és -áldozás, imádság a Szentatya szándékaira) 

– a Templomot áhítattal meglátogatják, elmondanak ott egy Miatyánkot és 

egy Hiszekegyet. 

2. Folytatódik az elsőáldozási előkészítő Melinda néni hittanosainak: az 

alkalmak a fél 10-es mise után kezdődnek 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. 

3. A héten indulnak a plébániai ifjúsági csoportok: keddenként 3-tól a 

Szent László fiúkör, péntekenként fél 4-től a Szent Teréz lánykör, illetve este 

6-tól a nagyifi. Vasárnaponként 9-től lesz a ministráns foglalkozás. 

4. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra lesz a közösségi házban. 

5. Kedden este 6-kor indul a kezdő katekumen csoport, ami a keresztségre 

és az elsőáldozásra készíti elő a 15 éves kor fölöttieket. Apostolkodjunk az 

ismerőseink között, ajánljuk nekik ezt a programot. 

6. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.  

7. Pénteken – az esti hatos alkalomra keretében – este 6-kor ifjúsági 

szentmisére várjuk a Templomba az egyházközség fiataljait, azt követően 

pedig agapéra invitáljuk a jelenlévőket. 

8. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Kim Taegon Szent Andrásra és koreai 

vértanútársaira, pénteken Pietrelcinai Szent Pió atyára emlékezünk. 

Szerdán Szent Máté apostolt, szombaton Szent Gellért vértanú püspököt 

ünnepeljük.  

9. Az imaapostolság szeptemberi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a 

halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden 

országában. 
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A TEMPLOMBAN: SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA 

A PLÉBÁNIATEMPLOMON KÍVÜL: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza:  

A templomban: El ne feledjétek * Urunknak nagy tetteit! 

A plébániatemplomon kívül: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli. 

 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, 

hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16) Isten 

nekünk ajándékozta Fiát, aki megtestesült, köztünk élt, értünk szenvedett, 

feltámadt és felment a mennyben. Önátadásának csúcspontja a 

keresztáldozata volt. A mai ünnep középpontba állítja üdvösségünk eszközét: 

a szent keresztet. A nagypénteki szertartáson leborulva hódolunk Krisztus 

keresztje előtt. Az Úr passióját szemlélve egyesek arra a következtetésre 

jutnak, hogy Jézus szenvedésének nagysága szerezte meg számunkra az 

üdvösséget, és ebből azt a következtetést vonják le, hogy minél többet 

szenved valaki, annál érdemszerzőbb a cselekedete. Vannak, akik egészen 

addig mennek, hogy kijelentik: az ember bűnbeesése olyan mértékben 

dühítette fel Istent, hogy haragját csak egy brutálisan véres áldozat 

csillapíthatta le, amivel egy szadista Atya képét közvetítik felénk, aki 

karosszékből nézi végig egyszülött Fiának vergődését a kereszten. A valóság 

mi sem áll távolabb ettől a nagyon is emberies szemlélettől. Jézus nem 

elszenvedte a kereszthalált, hanem szabadon vállalta, ahogy ezt a jó 

pásztorról szóló példabeszédben ki is hangsúlyozza: „Nem veszi el tőlem 

http://www.cegledplebania.hu/
mailto:szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu


senki [az életemet], magam adom oda” (Jn 10,18) Teszi ezt az Atya iránti 

szeretetből, hogy ezáltal visszavezesse hozzá az embereket, és vállalja ezt az 

emberek iránti szeretettől hajtva, akik tévelygését látva megindul a szíve. 

Szeretetből vállalt engedelmessége az, ami üdvösségszerzővé teszi 

szenvedését; ezt hangsúlyozza Szent Pál is a mai szentleckében: „Megalázta 

magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért 

Isten felmagasztalta.” (Fil 2,8-9) A szent kereszt számunkra örök mementója 

annak, hogy mennyire a végletekig szeret minket Isten. Az Úr keresztjét 

szemlélve engedjük, hogy Isten Lelke minket is az egyre nagylelkűbb 

önátadásra sarkalljon Isten nagyobb dicsőségére és a lelkek üdvösségére. 

Szent Ferenc imája a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén 

Assisi Szent Ferenc a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén így 

imádkozott cellája ajtajában:  

“Uram, Jézus Krisztus! Két kegyelmet kérek tőled, mielőtt meghalok: 

Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben – amennyire lehetséges – 

azt a fájdalmat, amit Te, édes Jézus, keserves kínszenvedésed alkalmával 

elviseltél. A másik az, hogy érezhessem szívemben – amennyire lehetséges – 

azt a túláradó szeretetet, amely Téged, Isten Fiát arra indított, hagy értünk, 

bűnösökért oly szörnyű szenvedéseket önként és szívesen magadra vállalj. 

Ámen.” 

Szeptember 14-én, Szent Kereszt ünnepén vagy akörül, amikor 

imádságba merült, megjelent neki a megfeszített Krisztus szeráf alakjában. A 

látomás után vette észre, hogy testén viseli Krisztus öt sebét. Igyekezett 

ezeket elrejteni, de nem sikerült. Több tanú is bizonyítja, hogy látta kezein, 

lábain és oldalán a be nem gyógyult sebeket. Ő az első az egyház 

történetében, akiről tudjuk, hogy Krisztus sebhelyeit hordozta. 

Nyári beszámolók – Karitász lelkinap segítetteknek július 23-án 

A rászorulók részére havi rendszerességgel igyekszünk alapvető 

élelmiszercsomagot osztani, és még több mindennel segíteni Őket. Mégis 

úgy gondoltuk, hogy ezen felül szeretnénk lehetőséget adni nekik is és 

nekünk is, hogy jobban megismerhessük egymást, közelebb kerüljünk 

egymáshoz. Ne csak havi egyszeri találkozás legyen, ami addig tart, amíg 

eljönnek az élelmiszerért, vagy ruházatért, stb. Szerettünk volna számukra 

egy olyan lehetőséget felkínálni, ahol egy kis lelki táplálékot is kapnak. Ezért 

július második felére terveztünk a plébániára egy lelki napot, amelyre a 

csomagosztás alkalmával hívtuk meg segítettjeinket. Lelkesen vetettük bele 

magunkat az előkészületekbe. 

 Úgy terveztük, hogy a délelőtt folyamán Tamás atya tart egy 

elmélkedést, azután kézműveskedünk, majd a délelőttöt ebéddel zárjuk. Az 

ebéd elkészítéséhez az Imregi Családi Vendéglő segítségét kértük, 

kedvezményt is kaptunk, amelyet ezúton is hálásan köszönünk. Gulyáslevest 

készítettek. A hívek jóvoltából ebéd után édes és sós sütemény is került az 

asztalra, amelyért szintén nagyon hálásak vagyunk. Szeretnénk megköszönni 

még a 144-es Kossuth Cserkészcsapatnak is, hogy biztosítottak számunkra 

asztalokat, padokat, és sátrat, ahol megvalósíthattuk terveinket.  

Erre az alkalomra végül 9-en jöttek el. Ez nem tűnt először nagy 

létszámnak, tekintve, hogy jóval több segítettünk van, de hálásak voltunk, 

hogy volt, aki meghallotta hívó szavunkat. Lelkileg töltekeztünk, 

kiscsoportos beszélgetésre is volt lehetőség. A délelőtt további részében 

rózsafüzér karkötőt készítettünk, közben személyes beszélgetésre is sor 

került. Amikor elkészült az 1 tizedes rózsafüzér, imádkoztunk mindenki 

szándékára. Hálát adva az így együtt eltöltött délelőttért, elfogyasztottuk az 

ebédet. Gyümölcsöző napot tölthettünk együtt, jó volt megtapasztalni az 

együttlét e formáját, látni az örömöt a szemükben. Várják a következő 

alkalmat, amikor újra együtt lehetünk. Szeretnénk rendszeressé tenni ezeket 

az alkalmakat, lehetőségeinkhez mérten, hiszen nagy szükség van arra, hogy 

együtt tudjunk lenni, segíteni tudjuk egymást, oda tudjuk egymásra figyelni, 

meg tudjuk egymást hallgatni, hiszen sokszor ennyi is elég. Csodálatos dolog 

úgy adni, hogy közben nem várunk el viszonzást. A legnagyobb ajándék az a 

tekintet, ami meghívottak szeméből sugárzott ránk, és ez leírhatatlan. 

Érezhető volt egész nap Jézus szava: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman 

összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt18,15-20). (Huszárné 

Betti) 
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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 és Nyársapát: vasárnap: 11:00. 


