
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn   15.00 Nyugdíjasok csoportja 

15.30 Felsős ifjúsági hittan 

   17.00 Bibliaóra 

Kedden  18.00 Kezdő katekumen 

 Szerdán  18.30 Felnőtt katekézis 

 Csütörtök 19.00 Haladó katekumen 

Pénteken 18.00 Gimnazisták ifjúsági csoportja 

Hirdetések 

1. A Szent Lőrinc Alapítvány 2016. január 23-án, szombaton 19.00 órakor 

rendezi meg a KERESZTÉNY BÁLT az Imregi Rendezvényházban. 

Jegyek vásárolhatók az alábbi elérhetőségeken: Lovasné Kinga 20/477-

3916 vagy Fülöp Nelly 20/313-9388. Jegyár: 6.000.-Ft. A szervezők a bál 

teljes bevételét jótékonysági célokra fordítják. 

2. Karácsony közeledtével különösképpen is nézzünk szét azon beteg és idős 

testvéreink között, akik nem tudnak templomba járni, s szeretnék, ha 

meglátogatnák őket az ünnepekig egy atya. Jelezzük ezt a sekrestyében 

vagy az irodában. 

3. Ne halasszuk az utolsó pillanatra a karácsonyi szentgyónásunkat, mert 

Karácsony ünnepén már nem lesz gyóntatás a templomban.  

4. December 8-án Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának főünnepe lesz. 

Reggel fél7kor a templomban, este 5kor pedig a kápolnában lesz szentmise. 

Ugyanezen a napon kezdődik a Szentatya által meghirdetett irgalmasság 

éve, valamint ezen a napon kerül lezárásra Miklós püspökünk által 

létrehívott egyházmegyei zsinat is. 

5. December 13-án, a vasárnap délelőtti fél9es szentmisén a Szécsényi úti 

kápolnában Zsédelyi atya emlékmiséje lesz. Akik tisztelték és 

szerették, azokat szeretettel várják erre az ünneplésre. 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2015. december 6. VIII. évf. 12. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

2700 Cegléd, Kossuth L. tér 3. +36-53-500-950 

Kapcsolat: szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu 

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

Advent 2. vasárnap 

  Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében, amikor 

Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, Heródes pedig Galilea negyedes 

fejedelme, Fülöp, a testvére Itúrea és Trachonitisz tartomány negyedes 

fejedelme, és Lizániász Abilína negyedes fejedelme, Annás és Kaifás 

főpapok alatt, elhangzott az Úr igéje Jánoshoz, Zakariás fiához, a pusztában. 

S ő elment a Jordán egész környékére, hirdette a bűnbánat keresztségét a 

bűnök bocsánatára, amint írva van Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A 

pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé 

ösvényeit. Minden völgyet betöltenek, minden hegyet és halmot elhordanak; 

ami görbe, egyenes lesz, a göröngyös pedig sima úttá: és meglátja minden 

test Isten üdvösségét”. 

Útravaló 

Hajlamosak vagyunk arra, hogy a sokszor hallott, jól ismert, többször 

átgondolt igazságokat úgy kezeljük, mint amivel nem kell foglalkozni, 

hiszen már ismerem. Pedig ez súlyos tévedés! A Szentíráson keresztül 

ugyanis maga Isten szólít meg engem Keresztelő Szent János személyén 
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keresztül. Nem általában ad egy tanítást, hanem most figyelmeztet: készítsd 

az utat a hozzád érkező Szabadítónak!  

Erre nem mondhatom az Atyának: de Uram, már tíz éve is készítettem. Nem 

mondhatom, mert én azóta már más lettem. A mostani énemnek kell az utat 

készíteni, mert Jézus nem a tíz évvel ezelőtt, hanem most érkezik. Sajnos 

rövid idő alatt is képesek vagyunk bűneinkből nagy hegyeket összehordani, 

és mulasztásainkból nemcsak völgyeket, de szakadékokat létrehozni. 

Lukácsnál pedig azt olvassuk, hogy a göröngyös legyen sima úttá, hogy 

meglássuk az Üdvözítőt! Ne halogassuk! Készüljünk fel, és végezzük el 

szentgyónásunkat! /Külön is kérhetünk időpontot/ 

De ne a szokványos, hanem a mélyreható, egész lényünket az irgalmas 

Istennek átadó szentgyónásunkat. Nagyon sokan áldoznak ahhoz képest, 

hogy mennyien gyónnak. Tudjuk, hogy nem feltétlenül kell minden áldozás 

előtt gyónni, de a megfelelő bűnbánat és megtisztulás nélkül az Eucharisztia 

sem tudja kifejteni hatását. Pál apostol így figyelmeztet: ezért betegek sokan 

közületek.  

Szent Jakab apostol figyelmezteti a híveket, hogy a szabadság és igazság 

tükrébe nem elég egy pillanatra beletekinteni, és aztán tovább szaladni. 

Minden részletét lássam Krisztusnak, mert csak így tudok hasonlóvá válni 

hozzá. Szánjunk rá a héten egy kis időt, hogy komolyan vizsgáljuk meg az 

elmúlt évünket! Hol, mikor, miben nem tettem meg azt, amit Isten akarata 

szerint meg kellett volna tennem? És hol, mikor és mit tettem, amit nem lett 

volna szabad megtennem? Őszinte önvizsgálatot és boldog találkozást az 

irgalom forrásával most, az irgalmasság jubileumi szentévében! 

 

Minden hétre csinálhatunk közös tervet a családban  

2. hét: "Készítsétek elő az Úr útját!" - Saját lelkem számára: gyónás? - 

mások számára: a szeretetet (Jézust) adom a munkahelyen/iskolában; 

odalépek ahhoz, aki megbántott; küldök egy telefonhívást, meglátogatom... 

Az élet igéje szeptemberben 

„Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit” (Mk 1,3) 

Hozzám szólnak a szavai, mert Jézus ma is minden nap eljön. Minden nap 

kopog az ajtómon, és a Keresztelő Szent János korában élt zsidókhoz 

hasonlóan nekem sem könnyű felismernem Őt. Akkor minden várakozással 

ellentétben egy eldugott kis faluból, Názáretből származó egyszerű ács 

személyében jelent meg. Ma pedig egy menekült vagy egy munkanélküli 

alakjában, a munkaadóm, az iskolatársam vagy a családtagjaim személyében, 

olyan emberekben is, akikben az Úr arca nem mindig ismerhető fel teljes 

ragyogásában, sőt teljesen el van rejtve. Megbocsátásra, bizalomra és 

barátságra hív, hogy ne azonosuljunk az evangéliummal ellentétes 

megoldásokkal. Halk hangját sokszor elnyomja a gyűlöletre, a megtorlásra 

vagy a megalkuvásra szólító zaj. 

Heti ünnepünk 

December 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepe 

Latinul Immaculata Conceptio, régi nevén „Asszonyunk Máriának 

foganata”. Ez az ünnep nem Mária szűzi anyaságáról emlékezik meg, mint 

sokan hiszik. Az elnevezés arra utal, hogy Mária már Anna méhében való 

fogantatásától ment volt az egész emberiséget terhelő áteredő bűntől. Az 

ünnep értelme felől időpontja is egyértelműen eligazít. December 8-ától 

szeptember 8-áig, Mária születésnapjáig (Kisboldogasszony) kerek 9 hónap 

telik el. Boldog IX. Piusz pápa hirdette ki ezt a dogmáként 1854-ben. 


