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Aki Isten befogadta, olyan vendéget fogadott be,
aki nem hagy többé nyugtot neki.
Paul Claudel

Ferenc testvér a szív tisztaságáról...
Egyik nap Ferenc ismét Leó mögött
bandukolt az erdőn át. Gondolatait
hagyta elkalandozni. Mindketten
megszokták ezeket a csendes
meneteléseket a természetben.
Gyorsan leereszkedtek a vízmosta
lejtőkön a mélybe, ahol egy patak
csobogott. Elhagyatott hely volt,
vad és tiszta szépségű. A víz ugrándozott a sziklákon, hófehéren,
szabadon, azúrkék szikrákat szórva. Nagy hűvösséget lehelt a környező növényekre. Néhány boróka
nőtt itt is, ott is a sziklák között,
a csobogó víz fölé hajolva.
– Húgocskánk, a víz! – kiáltott
fel Ferenc a patakhoz közeledve.
– A te tisztaságod Isten ártatlanságát énekli.
Egyik szikláról a másikra ugrálva Leó előbb ért át a patakon.
Ferenc követte. Neki több időbe
került. Leó, aki a másik parton állt, nézte az áttetsző vizet,
amint végigszaladt az aranyszínű
homokon, a sziklák szürke tömbjei között. Már Ferenc is átért a
túlsó partra, de ő még mindig el
volt merülve ebben a szemlélődésben. Úgy látszott, nem képes
elszakadni ettől a látványtól. Ferenc nézte őt, és szomorúságot
vett észre arcán.
– Igen elgondolkodtál – mondta
neki egyszerűen Ferenc.
– Ó, ha mi is olyan tiszták tudnánk lenni, mint a víz! – válaszolta Leó.
– Megismernénk mi is a mi
húgocskánknak, a víznek ezt a
bolondos és túlcsorduló örömét

és ellenállhatatlan lendületét.
Szavaiban nagy nosztalgia reszketett, és melankolikusan nézte
a patakot, mely nem szűnt meg
rohanni a maga megfoghatatlan
tisztaságában.
– Gyere! – ragadta meg karjánál
Ferenc. Mindketten újra elindultak. Egy csöppnyi csend után
Ferenc megkérdezte Leót:
– Mit gondolsz, testvérem, miben áll a szív tisztasága? – Ez
abban áll, hogy nincs hibánk,
amit szemünkre vethetnénk magunknak – válaszolta gondolkodás
nélkül Leó.
– Most már megértem szomorúságodat – mondotta Ferenc. – Mert
hiszen mindig van valami, amit a
szemünkre vethetünk.
– Igen – hagyta jóvá Leó –, és
éppen ez az, ami engem elkeserít. Sohasem fogom elérni a szív
tisztaságát.
– Ah, Leó testvér, higgy nekem!
Ne foglalkozz te annyit lelked tisztaságával! Fordítsd tekinteted Istenre! Csodáld! Örvendezzél azon,
hogy van! Ő, aki maga a szentség,

Assisi Szent Ferenc
az állatoknak prédikál

a tisztaság! Adj hálát neki önmaga
miatt! Ebben áll, kicsi testvérem,
a szív tisztasága. És amikor te így
Isten felé fordultál, többé már ne
fordulj vissza önmagadhoz! Ne
kérdezd, mennyit haladtál. Az
azon való bánkódás, hogy nem
vagyunk tökéletesek, hogy bűnösnek találjuk magunkat, még
csak emberi érzelem, nagyon is
emberi. Magasabbra kell emelni
tekintetedet, sokkal feljebb. Van
Isten, és létezik az Ő mérhetetlensége, az Ő változatlan fényessége.
Annak van tiszta szíve, aki nem
szűnik meg imádni az élő és igaz
Urat. Akinek az a törekvése, hogy
Isten életére odaﬁgyeljen, és aki
képes minden nyomorúsága közepett Isten örök ártatlanságában
és örömében fürdeni, aranylóan,
mint a porszem a napsugárban.
Ez az emberi szív egyszerre kifosztott, és minden gazdagsággal
teljes. Elég neki, hogy Isten maga
Isten. És ebben találja meg békéjét és gyönyörűségét. Isten pedig
maga a szentség és tisztaság.
– De Isten megköveteli a mi erőlködésünket és hűségünket is.
– Kétségtelenül – válaszolta Ferenc. – De a szentség nem önmagunk kiteljesítése, még csak nem
is valamiféle teljesség, melyet az
ember megszerez önmagának. A
szentség elsősorban üresség, amit
fölfedezünk magunkban, és elfogadunk; és Isten maga jön, hogy betöltse azt abban a mértékben, ahogy
megnyílunk az Ő teljességére.
(Folytatás a 2. oldalon.)

✤

Ferenc testvér a szív tisztaságáról...
vetni mindent, ami nyomaszt bennünket, még hibáink súlyát is. És csak az Úr dicsőségét kell már
szemlélni, s engedni, hogy az minket átjárjon. Isten
él, s ez egyedül elég. Akkor a szív könnyűvé válik.
Többé nem érzi önmaga súlyát; mintha kicserélték
volna. Mint a pacsirta, megrészegül a tér tágasságától, s az ég azúrjától. Elhagy minden gondot és
aggodalmat. A tökéletesség utáni vágy is megváltozik.
Egyszerűen tisztán Istent akarja, Istent magát. Leó
elmerülve hallgatta, miközben atyja előtt lépdelt. S
ahogy haladtak, egyre könnyebbnek érezte szívét,
és mérhetetlen békesség ölelte át.
Részlet P. Eloi Leclerc: Egy szegény ember
bölcsessége című könyvéből

(Folytatás a címlapról.)
A mi semmiségünk, ha elfogadjuk, szabad teret ad
Istennek, ahol még teremthet. Az Úr nem engedi
elrabolni dicsőségét senki emberﬁa által. Ő mindig
Úr. Az Egyetlen, az egyedüli Szent. De kézen fogja
a szegényt, kiemeli a sárból, és népének fejedelmei közé ülteti, hogy lássa az Ő dicsőségét. Isten
a lélek kék ege lesz. Elmerülni Isten dicsőségének
szemléletében, testvérem, Leó,felfedezni, hogy Isten
valóban Isten, örökké Isten, mindazok felett, amik
mi vagyunk és lehetünk, és örvendezni azon, hogy
Ő van, elragadtatásba esni örök ifjúsága előtt, hálát
adni neki önmaga miatt; ezt követeli leginkább az
Úr szerelme tőlünk, melyet a nekünk adott Lélek
kiáraszt szívünkbe. Ebben áll a szív tisztasága. Ezt
a tisztaságot nem lehet elérni ökölbe szorított kézzel és megfeszülve.
– Hát akkor hogyan? – kérdezte Leó.
– Egyszerűen nem szabad semmit sem megtartani önmagunkból. Mindent ki kell seperni. Még
szorongásainkat is. Tiszta helyet kell készíteni. El
kell fogadni azt, hogy szegények vagyunk. Le kell

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
A ceglédi Római Katolikus Templom
és a Magyarok Nagyasszonya Kápolna
szentmise- és szertartásrendje
2008. szeptember 15-től
Hétfő:
07.00 szentmise – templom
18.00 szentmise – Szt. Klára kápolna
Kedd:

EGYSZERŰ BÖLCSESSÉG

07.00 szentmise – templom
18.00 szentmise – Szent Klára kápolna

Van, aki nem tud, és nem tudja, hogy nem
tud.
Ő együgyű, hagyjátok!
Van, aki nem tud és tudja,
hogy nem tud.
Ő tudatlan, tanítsátok!
Van, aki nem tud, és azt hiszi, hogy tud.
Őt kerüljétek!
Van, aki tud, de nem tudja,
hogy tud.
Ő alszik, ébresszétek fel!
Van, aki tud és tudja, hogy tud, és még többet
akar tudni.
Ő bölcs, kövessétek!

Szerda:
07.00 szentmise – templom
17.00 szentmise – Magyarok Nagyaszszonya kápolna
Csütörtök:
07.00 szentmise – templom
18.00 szentmise és szentségimádás
– Szt. Klára kápolna
Péntek:
07.00 szentmise, gyóntatás - templom
18.00 szentmise – Szt. Klára kápolna
Első pénteken:
17.00 szentmise – Magyarok Nagyaszszonya kápolna
Szombat:
07.00 szentmise, gyóntatás – templom
17.00 szentmise – Magyarok Nagyaszszonya kápolna
18.00 szentmise, gyóntatás – templom
Vasárnap:
07.30 szentmise, gyóntatás – templom
08.30 szentmise – Magyarok Nagyaszszonya kápolna
09.30 szentmise – templom
11.00 szentmise, gyóntatás – templom
(12.00 keresztelés – templom )
18.00 szentmise, gyóntatás – templom

Ha kinyitottad – csukd be!
Ha bekapcsoltad – kapcsold ki!
Ha eltörted – hozd helyre!
Ha nem tudod megjavítani – szólj!
Ha kölcsönkérted – add vissza!
Ha rendetlenséget csináltál – rakj rendet!
Ha elvettél valamit – tedd vissza!
Ha nincs közöd hozzá – ne szól bele!
Ha nem tudsz valamit – kérdezd meg!
Mindenekfölött igyekezz szeretni,
másnak tedd a jót!
Tedd a jót, de a jót jól tedd!
( Ward Mária )
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Szeleczki Imre, Cegléd Város Díszpolgára
„Igazi” ceglédi ember, aki Cegléden született 1929. december 4-én. Édesapja a MÁV-nál dolgozott fűtőként,
édesanyja pedig földműves családból származott.
1948-ban érettségizett a Kossuth Gimnáziumban,
majd Egerben elvégezte az Érseki Teológiai Főiskolát. Dr. Kovács Vince püspök szentelte pappá 1953.
február 8-án Egerben, a Papnevelő Intézet kápolnájában. 1953-55 között káplán volt Kiskundorozsmán, majd Szolnok-Szentlélek Plébánián szolgált
egy évet. A következő dispozicióval Vác-Alsóvárosba
(Székesegyház) került 1956-57-ben, innen Kecskemét - Szent Erzsébet Plébániára káplánnak nevezték
ki. 1958. szeptember 15-én a Cegléd Ó-Plébániához

tartozó Csemő-Zöldhalomban lett expositus káplán, s még abban az évben 1958. december 14-én
megtartották Zöldhalomban az első szentmisét.
1972. október 1. óta Szeleczki atya Cegléden is
szolgál. 1984-ben Dr. Bánk József érsek, váci megyéspüspök Püspöki tanácsos megtisztelő címmel
tüntette ki. 2006-ban Csemő Község díszpolgára.
2008. február 8-án, Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, Szeleczki Imre atyát pappá szentelésének
55. ceglédi káplánságának 50. évfordulóján a Pro
Diocesi Vaciense díjat adományozta. Cegléd Város
Önkormányzata 2008. szeptember 19-én Cegléd
Város Díszpolgára címmel tüntette ki.

❄ ❄ ❄ ❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

Pilinszky János: Imádságért
Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és
mindenkiben.
Hogy az éjszaka csöndjében
asztalodhoz ülhessek, ahhoz az
asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol
a Nappal és a csillagokkal együtt a
hétköznapok is kialszanak, s egyedül a te békéd világít. Igen, hogy
helyet foglalhassak már most egy
rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy öröklétre megígértél, s aminek egyedül a te békéd a
lámpása, eledele és terítéke.
Add meg előlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden
civódás, félreértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol
mindenki helyet kap, a maga helyét, s a legkisebb féltékenység is
leveti csúf álarcát, s színét vesztve
elpárolog.
Nevezz meg valódi nevünkön, mivel valamennyien szenvedünk attól,
hogy álnéven élünk, telve álnoksággal, amit magunk fabrikáltunk,
mivel jobbnak, különbnek, állhatatosabbnak és áldozatkészebbnek
kívántunk látszani másoknál.
Valódi neve csak keveseknek van
itt a földön. Kivétel alig. Szentjeid
között talán Bach, talán Mozart.
Asztalodnál Bachnak továbbra
is Bach lesz a neve és Mozartnak
Mozart…
Mint a vándornak megérkeznie a
tengerpartra, szívem és értelmem

elhallgat már a távoli közelségedtől
is, meghallva a végtelen intelligencia hullámverését…
Add, hogy imámban ne kérjek
semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak Téged.
Fáradt vagyok, Istenem, kifárasztottak „kéréseim”, és megtéptek a
világ „kérései”. Apostolod mondta,
hogy a szeretet irgalmas, türelmes,
nem kér, és nem panaszkodik.
Add, hogy sose kívánjak „színen
lenni”. A világnak amúgy is kötelező olvasmánya a „zűrzavar kézikönyve”. Ha lehet, ragaszd össze
lapjait, megértek a csirizre.
Ha mégis kérek Tőled imámban valamit: ne vedd el tőlem,
ne vedd el tőlünk a kérés nélküli
imádságot. A kérés nélküli imában
nemcsak én, de az egész mindenség hallgat, s hallgatnak azok is,
akik – egy szinttel még mélyebben
– torzsalkodnak, harcolnak, lázonganak és ítélkeznek. A nem kérő
imádságban azonban, imádkozza
bárki is, az egész világ térden áll a
„teremtés egyességében”.
Valójában minden imádság, a
kérő is, messze túlmutat önmagán. Jézus kérte, hogy kérjünk,
de… „mindazonáltal legyen a Te
akaratod szerint”. És: „…kezedbe ajánlom lelkemet”. A kérő ima
természete nem azonos a földi
kéréssel, mely legtöbbször – kivéve az éhség és szomjúság szavait
– valamiféle mástól szennyes. A
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kérő imádság, amennyiben csakugyan eljut az imádságig, szinte
automatikusan veti ki magából
kérései homokzsákjait, hogy végül eljuthasson abba az egyetlen
magasba, ahol – mindazonáltal
ne a mi kérésünk és akaratunk
teljesedjék, hanem az övé.
Igen, nem hiszek többé tulajdon kéréseimben. Istenben, az
egyetemes békében nincs többé
mit kérnünk, az egyetemes szeretetben nincs többé kire vagy mire
féltékenykednünk, az egyetemes
igazságba érkezve elképzelhetetlen
bármiféle ítélkezés bárkivel vagy
bármivel szemben.
Ezért imádkozni az imádságért:
bűnösök és szentek közös kiáltása
itt a földön, és a kérés nélküli ima
jók és gonoszak számára talán nem
egyéb, mint egy pillantást vetni az
asztalra, mely öröktől fogva terítve
áll az atyai ház udvarán.
Ennél az asztalnál – Jézus isteni
ígérete szerint – nem lesz többé se
ellenség, se barát, se vér szerinti rokonság, se szülő, se feleség.
Mindenki mindenkije lesz mindenkinek, áthatva az Atya, a Fiú és a
Szentlélek egyetemesen beteljesült
ígéretétől. Ennél az asztalnál mindenkinek akad egy szék, s mindenki a maga eleve kijelölt, ezerszer
áldott helyére kerül – annyi vita,
helycsere és zűrzavar után.
Forrás:
Új Ember, 1979. október 7.

✤
Sík Sándor

Faragó Ilona:

Karácsonyi álom

Uram…
Uram, te érted mi történik?
A Veled való beszélgetések, már csak
tartalékok?
Mint az orvos által írt nyugtatók és fájdalomcsillapítók?
Hol vagyunk? És hová tartunk Uram?
Megannyi terhünk, asztrológusoknak,
mágusoknak,
az ezoterikus világ guruinak rakjuk le?
Maradék erõnkkel kéjért, mámorért,
bódulatért esdeklünk?
Szent István népe, hát ennyi már csak az
örökségünk?
A színeket is csak a plázák csillogásában
látjuk,
meg a kínai boltok mûvirágaiban?
Értékrendünket, ha még van,
már csak a brazil sorozatok hõsei,
thrillerek vagy a kemény ﬁúk és
szex madonnák
határozzák meg?
Volt valaha is ekkora úr a Mammon, mint ma?
Uram, lelkem mélyén Ábrahám könyörög
Szodomáért,
én Szent István utódaként, megmaradásunkért!

Magyar karácsony fekete-fakója
És minden, ami mostani, múljon,
Száz pici gyertya gyújtatlan gyúljon,
Csillagos álom pelyhes takarója.
Álom, álom karácsonyi álom! –
Álom, álom... Betlehemben
Kicsike Jézus megszületett.
Szép Szûz Mária, egek ékessége,
Mi bûnös lelkünk egy édessége
Csókkal hajol a jászolka tövébe,
Kicsi Jézuskára rája nevet.
Édes kicsi Jézus, mindenlátó Jézus,
Ügyefogyott népre, ránk mosolyog
Csilló levegõ-égben, boldog fényességben
Nekünk dalolnak angyali karok.
„Dicsõség, dicsõség mennyben az Istennek,
Békesség, békesség földön az embernek!”
Álom, álom... Kegyes kicsi Jézus,
Panaszkodjunk-e teneked?
Okos kicsi Jézus, igazlátó Jézus,
Hiszen te jól tudsz mindeneket!
S te, fényes szép angyalsereg,
A békességet is ismered!
A békesség – te jól tudod, – meleg cipõ:
És édesanyja a bánsági búza.
A békesség a nagy hegyek nyugalma:
És homlokukat a Tátra koszorúzza.
A békesség egy csendes kicsi napsugár talán,
Amely a mély komoly vizek tükrén remeg:
De máshol még nem látják szegény magyar szemek,
Csak Pozsony õs Dunáján és Szent Anna taván,
A békesség a kassai harangszó,
S a székely falukon a pásztorok miséje
Kétszerte szent!...
Dicsõség a magasban... Kicsi Jézus,
Tedd, hogy legyen békesség idelent!

Juhász Gyula

Betlehemes ének
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Betlehemben született ez este
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, kedves bambinó,
Ó, emberek, gondoljatok ma rá:
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya
És apja ács volt, dolgozó szegény
S az istállóban várt födél reájuk.
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Mint minden várak s kastélyok fölött.
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!
Ó, emberek, gondoljatok ma rá!

Dicsõség, dicsõség a magasságoknak,
Békesség a földön, békesség, békesség
Szegény magyaroknak.
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✤
Mindszenty József bíboros prímás 1956-os végrendelete

Legyetek hűek a szabad Magyarországhoz
Ha az oroszok az Amerikai Egyesült Államok budapesti követségéről elrabolnának, életemtől
megfosztanának, vagy bármi
módon cselekvőképességemet
megbénítanák, én, Mindszenty
József bíboros, esztergomi érsek,
Magyarország hercegprímása ezt
hagyományozom nemzetemnek:
A szabad, független Magyarországhoz, októberi és novemberi
hőseinek sírjához legyetek hűek.
Az oroszokkal és magyarnevű
cselédeikkel szemben rideg tartózkodással viseltessetek. Húzódjatok vissza a véres, zord időkben
a családi körbe, az legyen tiszta
és evangéliumi. Apa, anya, gyermek eszményét Názáretben találja
meg. Ilyen családokból épül újra
hazánk. Addig is mindig a magyar
a magyart részvéttel szeresse, és
ne ártson egymásnak. Mindnyájan

ragaszkodjatok a valláshoz, mert
megtapasztaltátok, hogy mennyire felette áll a vallásos ember a
vallástalannak. A katolikusok
tekintsenek Rómára, a Szent-

atyára, a Kősziklára a nagy omlás között. Bízzatok gyermekien
a mindenkor segítő Patrónában,
a Magyarok Nagyasszonyában,
aki Isten Anyja, s immár ezer
éven át a mi édesanyánk is. Sötét éjjel, irtózatos ágyúzás mellett
a fővárosi Szabadság téren vergődő lélekkel írok most, mikor
orosz katonák által gyilkolt magyar nők halálsikolyait hallom.
Végrendeleti végrehajtókul mint
leghivatottabbakat, megnevezem
és felkérem a Pápa Őszentségét
és az Amerikai Egyesült Államok
elnökét, akik a közzététel idejéről
és módjáról határoznak. Ezt a végrendeletet saját kezűleg írtam, és
felolvasván az aluljegyzett tanuk
előtt, jelenlétükben saját kezűleg
aláírtam.
Budapest,
1956. november 6-án

Dr. Beer Miklós püspök úr levele a templom
felszentelésének évfordulójára
A ceglédi Szent Kereszt Felmagasztalása templom
felszentelésének 180. évfordulóján az Egyházmegye
főpásztoraként a jó Isten áldásáét kérem a templom
közösségére és Cegléd városára.
A templom felszentelésének ünnepe a közösség házának megszentelt napja, hiszen a kézzel
épített templom hirdeti Krisztus halálába és feltámadásába vetett hitünket, helye a szentségek kiszolgáltatásának és a hívő emberek imádságának
közösségi helye.
Cegléd városa az Egyházmegye azon kiemelt helye,
melyet már 1290-ben Kun László oklevele említ,
s Erzsébet anyakirálynő 1331-ben Cegléden birtokokat adott Boldogságos Szűzről nevezett Szent
Ferenc rend szabályzatát követő ó-budai klariszsza apácáknak, s I. Nagy Lajos király 1358-ban
Ceglédet, mint királyi birtokot adományozta Erzsébet anyakirálynőnek a szabad önrendelkezés
jogával.
Cegléd katolikus templomát – melyet a Vallásalap
építtetett – 1825. december 19-én a Szent Kereszt
felmagasztalása tiszteletére áldották meg, majd 1828.
augusztus 31-én gróf Nádasdy Ferenc váci püspök
szentelte fel. Cegléd a legrégebbi autonóm egyházközségek egyike. Az egyházközség ragos történelme

arra hív minden ott élő római katolikus keresztényt,
hogy vigye el a kereső és reményvesztett világnak a
remény evangéliumát, melyet ezen a helyen hirdetnek és melyet a szentségek táplálnak.
A Mészáros Lőrinc Katolikus Általános Iskola
1993-ban újból egyházi fenntartású intézmény, az
Egyházmegye legnagyobb általános iskolája lett. A
Szentlélek segítse az intézmény tantestületét, hogy
tudásban és hitben, emberségben és szeretetben
tudja vállalni hívatását. Az intézmény diákjainak
– különösen a most első osztályba lépő gyerekeknek
– kívánom, hogy leljenek olyan otthonra választott
iskolájukban, melynek igaz emberi és keresztény
értékei elkíséri őket egész életükre.
Egészen biztos, hogy 180 év elteltével Jézus Krisztus most is arra hív bennünket, hogy igaz emberek, tiszta szívű magyarok és hiteles keresztények
legyünk, akiknek élete reményteljes üzenet ebben
a világban.
A templom felszentelésének és az iskola újraalapításának évfordulóján osztozom a közösségek
örömében és a jó Isten áldását kérem Cegléd városára.
Vác,
2008. augusztus 15.
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Az andocsi Máriához

II. János Pál

Újévi ima

(Magyar búcsújárók éneke 1920-ban)

Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen
a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk
a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:
,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!’’
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!

Koldusboton, törött mankón
Jövünk búcsút járni,
Szûzmáriás magyaroknak
Kopott unokái.
Éjfél van a Duna táján.
Magyaroknak éjszakáján
Nincs más, ki virrasszon.
Baráttalan, testvértelen,
Hozzád ver a veszedelem,
Boldogságos Asszony!
Megcsúfolták, megpöködték,
Ami bennük szép volt,
Kilencfelé hasogatták,
Ami rajtunk ép volt;
Tépett testünk megtapossák,
Ragadozók ragadozzák
Édes-kevesünket,
Koporsónkat faragdálják.
– Eléd sírjuk, magyar árvák,
A mi keserünket.
Idegenek megnevetik
Drága magyar szónkat,
Idegentõl kéregetjük
Kenyerünket, sónkat.
Magyar kezek szántogatnak,
Régi rögön új uraknak,
Néped hegye-völgyén.
Más arat, hol mi vetettünk:
Jövevények, szolgák lettünk
Úr-apáink földjén.
Boldogasszony, ezer évig
Édesanyánk voltál,
Eleink, ha hozzád sírtak,
Hozzájuk hajoltál:
Száz ostorral ostorozzon,
Csak ez egyért, Boldogasszony,
A jó Krisztust kérd meg:
Négy-víz-parton, három-hegyen
Mindörökké magyar legyen
A máriás ének.

❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅❅
Kempis Tamás:

Köszönet Jézus születéséért
Örök magasztalás és dicséret illessen
Téged, Mennyei Atyánk,
mert úgy szeretted a világot,
hogy egyszülött ﬁadat adtad érte.
Megengedted, hogy megszülessék
és testvérünk legyen.
Hogy élhessünk, megengedted,
hogy az örök élet közénk jöjjön.
Hogy megvilágosodjunk,
megengedted, hogy maga a Világosság
szálljon alá a sötétségünkbe.
Hogy gyermekeid lehessünk,
Fiadat kicsiny ember-gyemekké formáltad.
Én Uram és én Istenem,
mily csodálatos bölcsességgel és kegyelemmel
mentettél meg engem!
Hódolva imádlak Téged,
Fiad jászolbölcs_jénél.
Ne vesd meg csekély hálaadásomat
és dicséretemet, Jézus Krisztusért!
Ámen.

Dürer: Mária gyermekével
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Térj vissza hozzám, mert megváltottalak
(Iz 44,22)
Bocsáss meg hát önmagadnak
azon tetteidért, amikkel ugyan
fájdalmat okoztál, de már nem
változtathatsz rajta!
Ne gyötörd magad, ha már elnyerted felebarátod és Isten bocsánatát is! Ne ragaszkodj saját
bûntudatodhoz!
Gondolj arra, hogy ha nem tudsz
megbocsátani magadnak, akkor
hiába halt meg érted Krisztus, aki
a te vétkeidet is felvitte testében
a keresztfára! Az õ áldozata árán
minden bûnöd eltöröltetett.
Ha ezt nem hiszed, magában
Istenben kételkedsz.
Ne engedd, hogy a túlzott bûntudat a lassú lelki halál felé so-

dorjon. Válaszd az életet! Lehet,
hogy Izajás próféta szava a te
lelkedbõl szól:
„Uram, benned remél a szívem,
hadd éljen a lelkem, gyógyíts meg
és éltess engem! Íme, javamra válik legkeserûbb keservem, hiszen
Te megmentetted lelkemet az enyészet vermétõl, mivel hátad mögé
dobtad minden vétkemet.
Mert nem az alvilág magasztal
Téged, és a halál sem dicsõít, az
élõ, csak az élõ magasztal Téged.”
(Iz 38,16-20)
****
És az Úr válaszol neked: „Örök
szeretettel szerettelek, azért meg-

õriztem irántad irgalmasságomat.
Újra fölépítelek, és te fölépülsz.”
(Jer 31,3-4)
Simon András

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Ceglédi Szervezete

MEGHÍVÓ
A BIBLIA ÉVÉBEN
2009. január 3. 17.00
Dr. Bednarik Anasztázia
orgonaművész
ÚJÉVKÖSZÖNTŐ KONCERTJE
a Szent Kereszt felmagasztalása
plébániatemplomban
A belépés ingyenes!

Mácz István

JÁSZOL HELYETT
AZ EUCHARISZTIÁBAN

2009. január 7. 18.00

OSTYÁBAN ELREJTŐZÖTT
SZENTHÁROMSÁG SZÍVE
áldott légy
aki emberi szívvel érzel és szeretsz
LÁTHATATLANSÁGODBAN VELÜNK LAKÓ
ISTEN
áldott légy
aki fogható és ehető vagy
a Szent Kenyérben
A SZENT KENYÉRBEN NÉMA KRISZTUS
áldott légy csöndet kiáltó
Isten
BETLEHEMI JÉZUS
imádlak
a Mindenség alfája és ómegája
a Kozmosz Központja
jászol után már elég neked az Ostya

Laczkó Mihály atya
– aki Váci Egyházmegye fenntartásában lévő
drogrehabiltációs intézet igazgatója –
SZENVEDÉLY – BETEGSÉG – NEVELÉS
c. előadása

Bokros Levente elnök
KÉSZ, Cegléd
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Az igazi szeretet

ÖRÖM

– a Szeretethimnusz karácsonyi változata

Az öröm imádság, az öröm erő. Az öröm háló, amelylyel lelkeket foghatunk. Isten szereti az örvendező
imádságot. A legjobb módja, hogy Istennek hálát
adjunk: ha dolgunkat örömmel tesszük. A szerető
szív vidám szív.
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek; hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt
Krisztusnak.
Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba, de hatalmunkban áll, hogy már most és
itt nála legyünk a mennyben, s minden pillanatban
boldogságban részesüljünk. Ez azt jelenti: szeressünk úgy, ahogyan ő szeret, segítsünk, ahogyan ő
segít, adjunk, ahogyan ő ad, szolgáljunk, ahogy ő
szolgál, mentsük meg az embert, ahogyan ő megment minket, huszonnégy órán át vele legyünk, és
a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük.
Kalkuttai Teréz anya

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel
és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a
családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok
egyéb, mint díszletrendező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és
az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek
elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem
vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket énekelek, és minden
vagyonomat segélyként elajándékozom, de az emberek felé nincs bennem szeretet, mindez semmit
nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt
hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek
részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus
Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem
meg, miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy megölelje
gyermekét.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja
a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke
ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben
jól kiválasztott karácsonyi porcelán és hozzáillő
asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak,
és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is
valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp
azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.

❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅
Kertész László

A Kisdeddé vált Ige
Megannyi harsogó száj
most csituljon mindenütt!
Hó is úgy szálljon földre,
a csendre fény szór derűt.
Subás pásztorok jönnek,
kucsmájuk égtől párás.
Mérföldlépő csizmában,
köszöntenek a Földnek.
– Adjon Isten, emberek!
– Fogadj Isten, pásztorok!
Szülessen akkora hit,
mozduljanak a hegyek!
Mert Kisjézus itt közeleg,
jászolkája csupa fény,
kicsi istálló fölött
látni a csillagjelet.
Megérzi még a vak is
bús szemén a ragyogást.
A süket is meghallja,
mert a béke nem hamis.
A Kisdeddé vált Ige
nem hiú pompával jön.
Mégis de hatalmas, szép
az Isten áldott szíve!
Dobogjon hát minden szív,
jön az imádságos éj...!
Aki bűnös vagy, te se félj,
bánatod elébe vidd!
Mert mindenki jó lehet,
aki látja a jelet,
– Aki hinni akar, hisz,
s láthatja a Kisdedet!
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Túrmezei Erzsébet

KÉRDEZ A GYERMEK
„Ott fenn lakott a csillagok felett,
de amikor karácsony este lett,
Lejött a földre, mint kicsiny gyerek.
És ó, a hidegszívű emberek!
Kis istállóban kellett hálnia.
Szalmán feküdt Ő, az Isten Fia.
Elhagyta érettünk az egeket.
Ugye-e, apukám, nagyon szereted?”
Az apa nem szól. Olyan hallgatag.
De a kis kedvenc nem vár szavakat,
Odaszorítja vállára meleg,
kipirult arcát, s tovább csicsereg.
„Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény,
és ott aludt az állatok helyén,
szűk istállóban. Nem is érthetem.
Milyen meleg ágyacskám van nekem,
pedig csak a te kis lányod vagyok.
S Ő, Isten Fia, Ő, a legnagyobb,
szalmán feküdt, amikor született.
Ugy-e, apukám, nagyon szereted?”
Kint csillagfényes hideg este... tél...
Bent apja ölén kis leány beszél.
„Ott se nyughatott szalma-fekhelyén.
Futniuk kellett éjnek-éjjelén.
Halálra keresték a katonák.
Menekültek a pusztaságon át.
Milyen keserves útjuk lehetett.
Ugy-e, apukám, nagyon szereted?”
Az apa leteszi a gyermeket.
„Ugy-e, szereted? Ugye, szereted?”
Nem bírja már, el kell rohannia.
A jászolban fekvő Isten Fia
karácsonyesti képe kergeti.
Feledte és most nem feledheti.
Most a szeméből könnyre-könny fakad.
Most vádakat hall, kínzó vádakat.
Elmenekülne még, de nem lehet.
Most utolérte az a szeretet.
S míg a szívébe égi béke tér,
mintha körül a hólepett, fehér
tetők, utak felett távol zene,
angyalok tiszta hangja zengene
szívet szólongató, szép éneke:
„Szegény lett érted. Ugy-e, szereted?”

Krisztus születésére
Jőjjetek, óh hívek
diadalmaskodva,
jőjjetek, jőjjetek Betlehembe!
Megszületett az angyalok királya.
Óh jőjjetek, imádjuk,
óh jőjjetek, imádjuk,
óh jőjjetek, imádjuk az Urat!
Istenből Istent
sugárból sugarat
hordoz méhében egy leány:
igaz Istent ki fogant de nem lett.
Óh jőjjetek, imádjuk az Urat!
Nyájukat elhagyva
a szerény bölcsőhöz
hívásra igyekeznek pásztorok.
Mi is ünnepi lépéssel siessünk:
Óh jőjjetek, imádjuk az Urat!
Az örök Atyának
örök fényességet
húsba öltözve fogjuk látni most,
a Gyermekistent pólyába takarva.
Óh jőjjetek, imádjuk az Urat!
Ki értünk szegény lett
s széna között alszik,
melengesse a jámbor ölelés:
ki ne szeretné, aki szeret minket?
Óh jőjjetek, imádjuk az Urat!
Most himnuszokat
kara angyaloknak
daloljon egeknek udvara:
,,Dicsőség Istennek az égben!’’
Óh jőjjetek, imádjuk az Urat!
S ki e mai szent
napon megszülettél,
kis Jézus, glória neked,
örök Atyádnak hússá-lett igéje!
Óh jőjjetek, imádjuk,
óh jőjjetek, imádjuk,
óh jőjjetek, imádjuk az Urat!
Ismeretlen középkori, portugál szerző
fordította:
Babits Mihály
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Szent Patrik:

Csanád Béla

Úti imádság

Hálaima

Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam... Ámen.

❈❈ ❈ ❈ ❈❈❈❈❈❈❈❈
II. János Pál pápa imádsága
a békéért 1991. január 16-án
Atyáink Istene,
nagy és teljes irgalmú,
mindenek Atyja.
Te a béke útjait tervezed,
és nem a szenvedését,
gyűlölöd a háborút
és elnyomod az erőszakosak büszkeségét.
Azért küldted ﬁadat, Jézust,
hogy a közelieknek és a távoliaknak
békét hirdessen
és minden fajú és származású embert
egyetlen családba gyűjtsön össze.
Halld meg ﬁaid és leányaid egyöntetű
kiáltását,
az egész emberiség sürgető kérését:
Ne legyen többé háború,
visszafordíthatatlan kaland;
Ne legyen többé háború,
a szomorúság és erőszak útvesztője;
Szűnjék meg a Perzsa-öböl háborúja!
Máriával, Jézus anyjával együtt
újra és újra kérünk Téged:
Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez,
tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés
logikáját,
Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra,
nagylelkű és tisztességes gesztusokra,
a párbeszédre és a türelmes várakozásra,
amelyek gyümölcsözőbbek,
mint a be nem tartott háborús feltételek.
Add meg korunknak a béke napjait.
Soha többé háborút!

Köszönöm, Uram,
a végtelenbe nyíló hajnalokat,
melyek Hozzád és az emberekhez vezetnek.
Köszönöm a fényeket és a színeket,
mert általuk Rád ismerek a világban.
Köszönöm az ízeket és az illatokat,
a paprikás krumplit és a búzakenyeret.
Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet,
a virágokat és az állatokat,
ők a természet mosolya és szüntelen ﬁgyelme,
elkísérnek magányos útjainkra.
Hála az emberekért,
a szomorú arcú testvérekért,
a jókedvűekért és azokért is,
kik nem is tudják, hogy őket is szeretem.
Hála mindenkiért!
Hála Fiadért, Elsőszülött Testvérünkért,
Jézus Krisztusért,
aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt
és a boldog nyugtalanságot,
aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is
boldogságunkat
a szeretet közösségében!
Hála a hazáért,
hála az egyházért!
Köszönök, Istenem, mindent,
ami Tőled jön, mert ez a minden:
az irgalom, a szeretet és az élet.
Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást,
a gyötrődést, mely még jobban Hozzád kapcsol,
köszönöm a ritmust és a dallamot,
hogy táncolhatunk és énekelhetünk.
Hálát adok a jelekért és a hangokért,
melyek irányítják hétköznapjainkat,
és Hangodért,
hogy válaszolsz és megvigasztalsz,
hála munkámért és küldetésemért,
ﬁgyelmedért
és végtelen türelmedért,
hogy vársz reám és örökké szeretsz.
Ámen.

Ámen.

HARANGSZÓ
A CEGLÉDI
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÉRTESÍTÕJE
Felelõs kiadó: Bokros Levente
Fõszerkesztõ: Baldavári László
Levélcím: Római Katolikus Plébánia Hivatal
2700 Cegléd, Kossuth tér 3. Tel.: 311-144
Nyomdai munkák:
CSATORNA U. 8. ✆ (06-30)9633-487, (53)313-565
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