
Hirdetések: 

1. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi 

házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen 

csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist 

tartunk a plébánián. 

2. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán a Lateráni bazilika felszentelésének 

az ünnepe lesz. Csütörtökön Nagy Szent Leó pápára, pénteken Tours-i Szent 

Márton püspökre, szombaton Szent Jozafát vértanú püspökre emlékezünk.  

3. A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet – 

a szokásos feltételek mellett – az a hívő, aki 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. 

4. Az imaapostolság novemberi imaszándéka: Imádkozzunk a szenvedő 

gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az 

árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a 

családi szeretetet. 

5. 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! 

6. Az adventi hétköznapokon a roráte misék után ismét lesz reggeliztetés a 

közösségi házban. Aki szeretne és tudna segíteni a reggeli elkészítésében 

vagy felszolgálásában, jelezze azt Végh Máriának a 0630/891-4077-es 

telefonszámon. Minden segítséget előre is köszönünk! 

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

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 32. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, 

Uram.   

 A halottak feltámadását már Jézus idejében is megkérdőjelezték 

egyesek. Ilyenek voltak a történetben szereplő szadduceusok, akik tagadták a 

feltámadást. A szadduceus párt tagjai főként papok voltak, azaz vallási 

vezetők. Elismerték a Tóra – Mózes öt könyve – tekintélyét, a kiegészítő 

hagyományokat és magyarázatokat azonban nem. Jézussal is vitába 

bocsátkoztak a halottak feltámadásáról. Jézus a Tóra alapján akarta igazolni 

a maga elképzelését, mivel tudta, hogy a szadduceusok csak az abból 

kiinduló érvelést fogadják el. Jézus érvelése rendkívül egyszerű, ugyanakkor 

nagyszerű is! Arra emlékeztette vitapartnereit, ahogy Isten kinyilatkoztatta 

magát Mózesnek az égő csipkebokorban, és azt mondta: „Én vagyok 

Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene.” Ratzinger bíboros így 

kommentálja Jézus válaszát: „az emberek, akiket Isten megnevezett maguk is 

beletartoznak az istenfogalomba. Ha valaki tehát halottnak akarná 

nyilvánítani azokat, akik ahhoz tartoznak, aki maga az Élet, akkor ez azt 

jelentené, hogy Istent a halottak Istenévé teszi, s ezáltal a feje tetejére állítja 

az Ószövetség istenfogalmát.” Jézus értésére adja a hallgatóságának, hogy az 

élet – nemcsak a földi, hanem az örök élet is – Isten maga, a vele való 

közösség. „Hozzá tartozni, tőle nevünkön neveztetni, ez jelenti azt, hogy az 

elpusztíthatatlan életben vagyunk” – zárja gondolatmenetét Ratzinger. Az 
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élet több mint a biológiai élet; akkor kezdünk igazán élni, amikor 

megismerjük azt, aki maga az Élet. „Én vagyok a Feltámadás és az Élet” (Jn 

11,25). Jézus maga az élet forrása. Azért jött, hogy közvetítse felénk ezt az 

életet: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10,10) 

Becsüljük meg, értékeljük azt az új életet, ami a Krisztussal való 

közösségből ered. A keresztségben megkapjuk a Szentlélek ajándékát, aki 

belehelyez minket a szentháromságos életbe; ezt az életet tápláljuk, amikor 

magunkhoz vesszük a szentségi Jézust. 

Gondolatok a szentmiséről: az áldozás liturgiája (6. rész) 

Az eukarisztikus ima végén a pap felemeli a paténát és a kelyhet, és 

elmondja a záró dicsőítést, amire valamennyien „Ámen”-t mondunk. Ezután 

a pap imára tárva a kezét felszólítja a híveket, mi pedig felállunk, és 

elmondjuk vagy elénekeljük az Úr imádságát, a Miatyánkot.  

Ezután következik a békeköszöntés. Ez több részből áll. Az első rész 

a könyörgés, amelyben a pap kiemeli annak fontosságát, hogy az Úr 

ajándéka a békesség, és azt kéri az Úrtól, hogy ne a bűneinkre tekintsen, 

hanem az Egyház hitére. Így képes létrehozni az egységet. Ezt követi a 

jókívánság, majd a felszólítás a békeköszöntés megtételre. Ez a kézfogás 

gesztusával történik, mindenki a közvetlenül mellette lévővel kezet fog, 

miközben azt mondja: „Béke veled”. Ennek a testvéri gesztusnak a 

jelentősége abban áll, hogy az Eukarisztia vétele előtt fontos a 

kiengesztelődés. Csak így lehet az Úrral találkozni. 

A békeköszöntés alatt a miséző pap megtöri a nagy ostyát, Jézus 

Krisztus megtöretésére, kereszthalálára utalva. Három részre töri, egy kis 

darabot beleejt a kehelybe. Ezalatt háromszor imádkozzuk, vagy énekeljük 

az „Isten Báránya” kezdetű fohászt, amelynek az utolsó kérése az, hogy 

„adj nekünk békét”. Így fordul a hívek közössége az áldozás előtt még 

egyszer Krisztushoz. Ezután a pap felemeli a Jézus testévé lett kenyeret, és 

ezt elmondja: „Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit.” Majd 

megáldozik, mindig két szín alatt, ami azt jelenti, hogy a kenyeret és a bort – 

Krisztus testét és vérét – magához veszi. 

Ezután leülünk és következik a hívek áldozása. Imádkozva, a 

Krisztussal való találkozás pillanatára készülve, méltó rendben vonulunk az 

áldoztató paphoz vagy más áldoztatóhoz. Méltó rendben, mert az áldozás 

egyesít bennünket Krisztussal, soha nem lehetünk közelebb hozzá, mint 

amikor tiszta szívvel megáldozunk. Az áldoztató előtt megállunk, ő 

kimondja: „Krisztus teste”, erre mi „Ámen”-t válaszolunk. Az áldozás 

történhet kézbe vagy nyelvre. A kézbe történő áldozás esetén egyik 

tenyerünkre kapjuk a szent ostyát, és a másik kezünkkel egy-két lépésen 

belül a nyelvünkre helyezzük. Nem vihetjük magunkkal a helyünkre! 

Nagycsütörtökön két szín alatt áldozunk, ez nem történhet kézbe. Akik még 

nem áldozhatnak, – ezt azzal jelzik, hogy ujjukat ajkukra teszik – kis 

keresztet kapnak homlokukra. 

A szentáldozás befejeztével a pap a megmaradt Oltáriszentséget 

elhelyezi a tabernákulumban (szekrénykében), és a miséző kelyhet kiöblíti. 

Ezután szent csendet tartunk. Valamennyien tapasztaltuk, hogy a 

szentáldozás után mennyire jó, és mennyire igényeljük is az elmélyülést, 

hogy a hozzánk betért Úrral méltóképpen tudjunk együtt lenni.  

A csend után a pap kitárt karokkal könyörög, majd következnek a 

hirdetések. Ezután valamennyien felállunk, a pap ismét kiterjeszti a karját, 

üdvözli a híveket, és keresztet rajzolva áldást ad. Ünnepi miséken ez 

hosszabb, ünnepélyesebb formulával történik. Felhangzik a kivonuló ének, a 

ministránsok meghajolnak, és térdet hajtanak, az ének közben kivonulnak a 

templomból. Az ének befejeztével mi is kimegyünk, térdet hajtunk. 

Általában nem megyünk el azonnal, hanem beszélgetünk testvéreinkkel, 

megosztva velük Krisztusban egy közösséghez tartozásunk örömét. (Forrás: 

https://szentharomsagtemplom.hu/miserend/a-szentmise-liturgiaja/) 
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Egy kubai iskolában történelem órán híres külföldi emberekről 

tanulnak a gyerekek. - Miről volt híres Kolombusz Kristóf? - kérdi a tanárnő. 

- Vízum nélkül jutott el Amerikába... *** A kisfiú mondja a mamájának: - 

Mama, az iskolában azzal csúfolnak, hogy túl nagyok a fogaim. Erre a 

mama: - Jól van, csak ne beszélj annyit, mert elkoptatod a parkettát! *** Az 

anyuka kérdezi a fiát: - Mi volt ma az iskolában, Zolika? - Kémiaórán a 

robbanóanyagokról tanultunk. - És holnap mi lesz az iskolában? - 

Iskolában? Miféle iskolában? 
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