
Hirdetések: 

1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis lesz a plébánián. 

2. Pénteken kerül sor az esti hatos októberi alkalmára. Este 6-tól dicsőítést 

tartunk a Templomban, azt követően pedig agapé lesz a plébánián. 

Szeretettel várjuk különösképpen az egyházközség fiataljait! 

3. Október a rózsafüzér hónapja. Kérjük a Szűzanya közbenjárását ebben a 

hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért! 

Szombatonként este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Rózsafüzér 

Társulat vezetésével a Templomban. Imádkozunk az egyházközség lelki 

megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért. 

4. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Mór püspökre emlékezünk. 

Pénteken Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepét tartjuk.  

5. Akik új síremlék megáldását kérik, jelezzék azt a sekrestyében vagy a 

plébániai irodában. A sírszentelések október 31-én, hétfőn délután 3-kor 

lesznek. 

6. November 1-je mindenszentek főünnepe parancsolt ünnep. A 

Templomban misét mondunk az ünnep előestéjén, október 31-én, hétfőn este 

6-kor, illetve kedden reggel fél 8-kor és este 6-kor. A Magyarok 

Nagyasszonya Kápolnában reggel fél 9-kor lesz a szentmise, a kedd délután 

5 órai mise pedig elmarad. 

7. A Ceglédi Katolikus Karitász a hívek segítségét kéri: az adventi 

csomagosztáshoz tartós élelmiszergyűjtést szervez a rászorultak részére 

október 23-a és november 20-a között. Elsősorban az alábbi élelmiszerekre 

lenne szükség: liszt, cukor, tészta, szárazbab, rizs, sűrített paradicsom, 

édességek. Emellett szívesen fogad játékokat, amelyekből karácsonyi 

csomagok készülhetnek a rászoruló gyermekeknek. Az adományokat a 

korábbiakhoz hasonlóan a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni, illetve a 

plébánián lehet leadni irodaidőben. Minden felajánlást megköszönünk! 

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

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. 
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ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten 

meghallgatta őt. 

 A farizeus egy „szent ember” volt, Isten embere, vallási vezető, aki 

imádkozott, böjtölt, adakozott, a törvény szerint élt. A vámos ezzel szemben 

feltehetően sok gazemberséget követett el. Jézus mégis azt mondja, hogy ő 

az, aki megigazultan ment haza, a farizeus pedig nem. Megdöbbentő. Jézus 

világossá teszi, hogy a vámos őszinte bűnbánata, amivel Isten elé áll, kedves 

az Úr előtt, míg a farizeus önelégültsége és a jótetteivel való kérkedése nem 

az. A farizeus hozzáállása bizonyítja, hogy könnyű elbizakodottá válni, 

amikor sikerül „jól teljesíteni” vallási kötelezettségeinket, és beleringatni 

magunkat abba a tudatba, hogy mi „jó keresztények” vagyunk. Ezért is 

figyelmeztet Jézus, hogy „úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit 

tesz a jobb” (Lk 6,3), máskor pedig: „amikor megteszitek, amit parancsoltak 

nektek, mondjátok: mihaszna szolgák vagyunk, hisz csak kötelességünket 

teljesítettük.” (Lk 17,10) De hogyan tudjuk ezt megtenni? Az egyik 

lehetséges válasz, ami kiolvasható a történetből az, hogy nem ítélkezünk a 

másik fölött, és nem mondunk rosszat a másikról. Nem a másik érdemeinek 

és jó tulajdonságainak befeketítésével válunk értékessé mások szemében. 

Próbáljuk meg inkább meglátni a másikban azt, ami jó, ami érték. Ward 

Mária, az angolkisasszonyok rend alapítója fáradhatatlanul tanította 

leányainak: „Folyvást keressétek az alkalmat arra, hogy másokat többre 
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tarthassátok magatoknál; de emiatt ne kedvetlenedjetek el, az ellene 

mondana az alázatnak.” Keressük erre mi is az alkalmat a hét folyamán! 

Gondolatok a szentmiséről: az eukarisztia liturgiája (4. rész) 

A hívek könyörgése után helyet foglalunk. Következik a szentmise 

második fő része, az áldozat, az eukarisztia liturgiája, melynek során 

bekapcsolódunk Jézus Krisztus keresztáldozatába. Először az adományok 

előkészítése történik. Az oltáron az egyik akolitus az oltárterítőre elhelyez 

egy kisebb négyzet alakú fehér színű terítőt (korporálét), amelyre a szent 

edények, a kehely, a paténa (aranyozott tányér) és az áldoztató kehely kerül 

majd. A misekönyvet is az oltárra helyezik. Az előkészítő kisasztalról az 

oltárhoz hozzák az eukarisztia ünnepléséhez a kenyeret (kovásztalan 

kenyeret: ostyát) és bort, amit a miséző pap átvesz. 

A felajánláshoz való társulás gyakorlatiasabb részeként ekkor tartják 

a perselyezést. Ezeknek a külső ajándékoknak a belső ajándékok látható 

jeleinek kell lenniük. A felajánlásban a hívek személyesen is részt vesznek, 

lélekben felajánlják Istennek a jövőre vonatkozó jó elhatározásaikat, 

múltbéli sikereiket (hálát adnak értük), és szenvedéseiket. Fontos, hogy oda 

tudjuk tenni az oltárra saját magunkat is, hogy amint a kenyerünk és a 

borunk, munkánk gyümölcsei, úgy a magunk élete is Krisztussá lényegüljön. 

Tulajdonképpen ez az értelme az adományok előkészítésének! 

Ezután következik a kenyér felajánlása. A pap fölfedi a kelyhet, fogja 

a paténát, amelyen a nagy ostya fekszik, felajánlja az Atyának egy 

imádsággal és az ostyát az oltárra helyezi. A hívőknek szánt ostyákat egy 

áldoztató kehelyben vagy egy áldoztató paténán készíti elő. A ministránsok 

ezután bort és vizet visznek oda. A pap az oltár jobboldalán bort önt a 

kehelybe és néhány csepp vizet vegyít hozzá. A kelyhet az oltár közepén 

felemeli és visszahelyezi az oltárra. A kenyeret és bort ezzel a világi 

használattól elvonta és Istennek szentelte. A kenyér és bor adományaival 

magunkat is Istennek ajánljuk mindennel együtt, ami mi vagyunk, és amink 

van. Szívünket Istennek szenteljük, és készek vagyunk Krisztussal egyesülni, 

az Ő áldozatában.  

Az adományok előkészítése után a pap megmossa a kezét. Ez arra 

figyelmeztet minket, hogy a szent áldozatban tiszta szívvel vegyünk részt. 

Ezt követően a pap összefoglalja imádságainkat az adományok fölött. Az 

utolsó szavakat hangosan mondja vagy énekli: Mindörökkön örökké. Mi azt 

feleljük: Ámen. (Forrás: https://szentharomsagtemplom.hu/miserend/a-

szentmise-liturgiaja/) 

Nyári beszámolók – LÉT – a közösség ereje 

Nyáron ismét megrendezésre került a Lélek Építő Tábor, ahol először 

vettem részt, de már most állítom, hogy nem utoljára. Lelki vezetőnk - Péter 

atya, Anikó néni, Kati néni, Bogi néni, Vera néni és a táborvezetőnk Zoli 

bácsi kíséretében töltöttünk el egy hetet a Börzsönyben, szállásunk 

Törökmezőn volt. Az első napon Vácon kirándultunk, ellátogattunk a Váci 

Székesegyházhoz. Létrehoztuk a csapatokat, és rögtön feladatot kaptunk, egy 

városismereti quizt töltöttünk ki.  

Az összeverbuvált csapatok egész héten versenyeztek egymással. 

szintén nagy „csata” folyt a legtisztább szoba díjának elnyerésében, hiszen 

minden nap volt szobaszemle reggelente és néha még napközben is. Minden 

nap volt szentmise, ahol a csapatok szolgálhattak, reggeli előtt 

gondolatébresztővel és énekkel kezdtük a napot, dobtunk a 

szeretetdobókockával és igyekeztünk nap közben eszerint cselekedni. 

Estéinket szintén énekkel zártuk.   

A túrák fokozatosan hosszabbak voltak, de sokszor megálltunk és 

kaptunk feladatokat vagy játszottunk. Sose unatkoztunk, mivel mindig volt 

valami izgalmas program: számháború, gyertyamártás, agyagozás, mandala 

készítése az erdőben azokból a növényekből, amit a természet már 

elbocsátott. Számomra a legjobb élmény az volt, amikor egy előadást kellett 

rendeznünk, majd előadnunk egy közmondásból. A tábor mottója a „NE 

FÈLJ!” volt, mely végig kísérte az egész hetünket és félelmeinkről is 

beszélgethettünk. A hazafelé úton ellátogattunk Esztergomba, ahol sokat 

sétáltunk 

Nagyon jó volt, hogy tanulhattunk egymástól, ismerkedhettünk, és 

szorosabbá fonhattuk a közösség erejét. Szerintem mindenki nagyon jól 

érezte magát. Sok élménnyel gazdagodtam. Köszönöm szépen! (Tóth Borka 

– Szent Dorottya osztály, 5.c) 

https://szentharomsagtemplom.hu/miserend/a-szentmise-liturgiaja/
https://szentharomsagtemplom.hu/miserend/a-szentmise-liturgiaja/

