
Hirdetések: 

1. Aki új síremlék megáldását kéri, jelezze azt a szentmise után a 

sekrestyében. A sírszentelések holnap délután 3-kor lesznek. 

2. Kedden mindenszentek főünnepe lesz, ami parancsolt ünnep. Szentmisét 

mutatunk be a Templomban az ünnep előestéjén, hétfőn este 6-kor, illetve 

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

Kápolnában kedden reggel fél 9-kor lesz mise, a délután 5-ös mise elmarad. 

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

4. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mondunk misét a 

Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk, aminek az elején 

csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól pedig elimádkozzuk a 

zsolozsma esti dicséretét. A nap folyamán meglátogatjuk a betegeket is. 

5. 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.  

6. A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az 

a hívő, aki – a szokásos feltételek mellett – november 1-től 8-ig áhítatos 

lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért; aki 

halottak napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy 

Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. 

7. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Boldog Romzsa Tódor vértanú 

püspökre emlékezünk. Kedden Mindenszentek főünnepe lesz. Szerdán 

Halottak napja, pénteken Borromeo Szent Károly püspök emléknapja. 

Szombaton Szent Imre herceg ünnepét üljük.  

8. 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! 
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ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent 

nevedet áldom örökkön-örökké.  

 Angliában ismertem meg egy lengyel férfit, aki elmesélte a 

Krisztussal való találkozásának átalakító eseményét. Az illető korábban 

börtönbe került Lengyelországban, ahonnan megszökött, kihasználva, hogy 

édesapja temetésére rövid időre kiengedték a fegyházból. Angliába 

menekült, ott telepedett le és kezdett új életet. A közösségünk által tartott 

lelkigyakorlaton megtért, és azon nyomban szeretett volna a közösséghez is 

csatlakozni. Amikor a közösségvezetőnek elmesélte az élettörténetét, az a 

belépésnek azt a feltételét szabta, hogy előbb le kell töltenie a 

börtönbüntetését. A férfi feladta magát az angol hatóságoknak. Ekkor 

azonban kiderült, hogy az illető nem került be a bűnügyi nyilvántartásba, 

tehát nem is tartóztathatták le. Mindazonáltal nagy megdöbbenést keltett 

tettével. Ám ezzel nem ért véget a történet. A lelkes megtérő visszatért 

hazájába, és átadta magát a lengyel hatóságoknak. Szülőföldjén letöltötte a 

büntetéséből hátralévő időszakot, és szabadulását követően – immár teljesen 

törvényes módon – visszatért Angliába, és felvételét kérte a közösségünkbe. 

A hiteles megtérésből tettek fakadnak. Ezt bizonyítja Zakeus 

története is, aki az Úrral való találkozást követően gyökeresen megváltoztatta 

az életvitelét. Emellett megpróbálta jóvátenni a múlt bűneit, és ezért vagyona 
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egy részét felajánlotta azoknak, akiket megkárosított a múltban. – A 

megtérés egy életre szóló projekt, amire állandóan szükségünk van. Zakeus 

példáján felbuzdulva keressük a héten Jézus jelenlétét, és ha felismerjük 

finom sugallatait, amin keresztül szólongat minket, engedelmeskedjünk 

azoknak feltétel nélkül. 

Gondolatok a szentmiséről: az eukarisztikus ima (5. rész) 

A felajánló könyörgés elhangzása után, amikor a pap „Krisztus, a mi 

Urunk által” mondatára „Ámen”-t mondunk, kezdődik a szentmise 

bemutatásának központi, legkiemelkedőbb eseménye, az eukarisztikus 

(hálaadó) és megszentelő ima, melyet a Krisztussal egyesült Egyház intéz az 

Atyához, megköszönve neki a megváltás kegyelmét, és felajánlva neki 

Krisztus áldozatát. A pap ünnepélyes felszólítással kéri a híveket, mielőtt 

belép e legszentebb cselekménybe, melyet gyakrabban idézett névvel 

Kánonnak hívunk. Ez a bevezető dialógus három felszólításból és válaszból 

áll. „Az Úr legyen veletek – És a te lelkeddel.” „Emeljük föl szívünket – 

Fölemeltük az Úrhoz.” „Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. – Méltó és 

igazságos.” Amikor ez utóbbit kimondjuk, azt fejezzük ki, hogy egyetértünk 

a hálaadás gondolatával. 

A pap ezután elmondja a prefációt – az eukarisztikus ima bevezető 

részét –, amit a „Valóban méltó, és igazságos” mondattal vezet be. 

Elmondja, miért adunk hálát, és bevonja a láthatatlan mennyei világot. A 

prefáció szövege nem mindig egyforma, különböző alkalmakon, ünnepeken, 

vasárnapokon és hétköznapokon más-más tartalmú imádságot hallunk. A 

prefáció végén ujjongó felkiáltással magasztaljuk az Istent: „Szent vagy, 

szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet 

és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, 

hozsanna a magasságban.” A hozsanna szó jelentése: segíts, kérünk; majd 

ez később egy lelkes diadalkiáltás lett. 

Az eukarisztikus imában először a miséző pap a Szentlelket hívja, 

ebben azt kéri az Egyház, hogy a Szentlélek lényegítse át Krisztus testévé és 

vérévé az oltáron elhelyezett kenyeret és bort. Ezután következik az alapítás 

elbeszélése: elhangzanak az utolsó vacsora eseményei, vagyis mindaz, amit 

Urunk Jézus Krisztus tett és mondott. A pap keresztet rajzol az oltár fölött. 

Ennek az imádságnak az elhangzása alatt a kenyér és a bor átlényegül, 

Krisztus teste és vére lesz, vagyis Jézus a szentségi színek alatt megjelenik 

köztünk. A pap az ima közben felemeli a paténán az ostyát (Krisztus testét) 

és a kehelyben a bort (Jézus vérét). A ministránsok ekkor hármat-hármat 

csengetnek. Ez az Úrfelmutatás. 

Ezt követően a pap mondatára – „Íme hitünk szent titka” – válaszként 

megvalljuk: „Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, 

amíg el nem jössz.” A „Szent vagy” elhangzása után letérdelünk vagy 

felállunk, majd az előbbi dialógus elhangzása után ismét elfoglaljuk 

ülőhelyünket. Ülve maradunk az eukarisztikus ima következő részén, amikor 

a miséző pappal együtt megemlékezünk Urunk megváltói tettéről, melyeket 

az eukarisztia összefoglalva tartalmaz: szenvedés, halál, mennybemenetel. 

Ehhez kapcsoljuk a megváltói áldozat felajánlását az Atyának, és itt az 

Egyház felszólítja a híveket is, hogy ők is ajánlják fel önmagukat napról-

napra áldozatul. Ezután következnek a közbenjáró imádságok az Egyházért, 

pápáért, püspökökért, élőkért és holtakért, önmagunkért, az egész teremtett 

világért. Az eukarisztikus ima záró dicsőítésére – „Őáltala, ővele és őbenne 

a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és 

dicsőség mindörökkön örökké” – együtt mondjuk vagy énekeljük az 

„Ámen”-t. Ezután felállunk, mert következik a Miatyánk. (Forrás: 

https://szentharomsagtemplom.hu/miserend/a-szentmise-liturgiaja/) 
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- Mi volt ma az iskolában, kisfiam? - Anya, ma én voltam az egyetlen aki 

jelentkezett, amikor a tanítónéni kérdést tett fel! - Nagyon ügyes vagy 

Pistike! És mi volt a kérdés? - Ki törte be az ablakot? *** - Pistike, az utóbbi 

időben egyre jobb és jobb osztályzatokat kapsz. Valld be, ki segít? - A 

televízió! Elromlott. *** - Miért sírsz, Pistike? - Mert a tanító bácsi intőt és 

verést ígért a testvéremnek, amiért az egy békát dugott a táskájába. - És ez 

neked miért fáj? - Mert ikrek vagyunk és a tesóm már hazament. 

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

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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