
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági hittan 

  19.00 Fiatal házasok csoportja 

 Szerdán  18.30 Felnőtt katekézis 

Pénteken 18.00 Gimnazisták ifjúsági csoportja 

Szombat 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

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

órakor rendezi meg a KERESZTÉNY BÁLT. Jegyek vásárolhatók 

az alábbi elérhetőségeken: Lovasné Kinga 20/477-3916 vagy Fülöp 

Nelly 20/313-9388 

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. Ezért jövő 

vasárnap az esti szentmise előtt 17 órától gyónási lehetőséget 

biztosítunk itt a templomban.  

4. Karácsonyi miserendet kifüggesztettük a templom hirdetőtáblájára.  

5. December 19-én, szombaton 16 órától a Ceglédi Kossuth Lajos 

Gimnázium Leánykara ad ünnepi hangversenyt nálunk a 

templomban. 

6. A Szent Kereszt Általános Iskola tartja a gyertyagyújtást 

december 20-án, advent 4. vasárnapján, 16.30-tól kezdődően. 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2015. december 13. VIII. évf. 13. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

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

Kapcsolat: szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu 

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

Advent 3. vasárnap 

Ekkor megkérdezte őt a tömeg: „Mit cselekedjünk tehát?” Ő ezt 

felelte nekik: „Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek nincsen; és 

akinek ennivalója van, hasonlóképpen tegyen.” Odajöttek a vámosok is, 

hogy megkeresztelkedjenek, és megkérdezték tőle: „Mester! Mit 

cselekedjünk?” Ő ezt válaszolta nekik: „Semmit ne követeljetek azon felül, 

ami elő van írva nektek.” Megkérdezték őt a katonák is: „Hát mi mit 

cselekedjünk?” Azt mondta nekik: „Senkit se bántalmazzatok, ne zsaroljatok, 

és elégedjetek meg a zsoldotokkal.” A nép pedig várakozott, és mindenki 

tanakodott szívében János felől, vajon nem ő-e a Krisztus. János így szólt 

mindnyájukhoz: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De jön, aki erősebb 

nálam, akinek nem vagyok méltó a saruszíját megoldani. Ő Szentlélekkel és 

tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapátja a kezében van, és megtisztítja 

szérűjét. A búzát összegyűjti a magtárjába, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel 

elégeti.” Még sok egyébre is intette, tanította a népet. 
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Útravaló 

A német meseíró, Michael Ende egyik novellájában szerepel egy táncos, akit 

odaállítanak a színpadra, a leeresztett színpadi függöny mögé, s azt mondják 

neki, hogy ha az felemelkedik, rögtön kezdjen el táncolni. Vár, de a függöny 

nem mozdul. Már a kezdő testtartása egyre kényelmetlenebbé válik, s 

gyorsan pozíciót vált, önmaga tükörképévé alakul. Mivel nem történik 

semmi, többször kénytelen megtenni ugyanezt. Egyre kezd türelmetlenebb 

lenni, oda akar menni a színpad széléhez, hogy szóljon a kellékesnek: húzza 

már fel a függönyt. Mozdulni azonban nem mer, hiszen fél attól, nehogy 

közben felmenjen a függöny. Vár… Türelmetlensége csalódottsággá, majd 

reménytelenséggé foszlik, s lassan elfelejtkezik arról, mire is vár… 

Múlnak a percek, a napok, az évek, s valahogy mégsem jön el az idő, a döntő 

alkalom, a változást, az újulást, a kibontakozást hozó pillanat. Lépnem 

kellene már, de valami állandóan megbénít, nehéz önmagam árnyékán 

túllépni, hisz más sem tesz semmit. Megszoktuk, hogy napjaink, 

találkozásaink, televízióink tele vannak szenvedéssekkel, rossz hírekkel, 

ezért napi tapasztalatunk lehet, amikor az ismerőseinkkel összefutunk: „Mi 

újság veled? Mondj valami jót végre!” Az információs társadalomban sok az 

újság és újdonság. Advent harmadik vasárnapján a rózsaszín gyertyát 

gyújtottuk meg, amely a várakozás örömét sugározza felénk. Mit jelent 

számomra a jézusi örömhír? Hogyan mutatkozik meg a napi rohanásaimban? 

Vajon a jó hír szól-e akkorát az életemben, mint a rossz? Nekem mi a 

hírértékű? Mit engedek be? Válogatok-e köztük egyáltalán? Én mit adok 

tovább? Isten emberei a jó hír követei… Én valóban az vagyok? 

 

Minden hétre csinálhatunk közös tervet a családban  

3. hét: "Az Úr küldött, hogy örömhírt vigyek..." Legyek az öröm hordozója a 

plébánián, a családban. Mindenkiről jót mondok! Így az egység örömét 

viszem oda, ahol egyenetlenséget látok… 

Az élet igéje decemberben 

Próbáljam inkább megérteni, szeretni, álljak a szolgálatára. Javítsam ki a 

helytelen magatartást, ami oda vezet, hogy elárulom valakinek a barátságát, 

hogy erőszakos vagyok, hogy megkerülöm a polgári törvényeket. Térjek 

meg, és legyek kész elviselni még az igazságtalanságot is, hogy megmentsek 

egy kapcsolatot, és személyesen is tegyek azért, hogy épüljön a testvériség a 

környezetemben. 

Ferenc pápa gondolatai az Isten irgalmasságáról 

Isten beleszeretett nyomorúságunkba. Ez a monológja, amelyet népéhez 

intéz, kinyilvánítja szeretetét, gyengédségét. Olyan szeretet ez, mint amikor 

egy édesapa vagy egy édesanya gyermekével beszél, aki éjszaka felriad 

álmából és így nyugtatja meg: „Megragadom jobbodat, légy nyugodt, ne 

félj” – mondta a Szentatya. 

Mindnyájan ismerjük az édesapák és az édesanyák simogatását, amikor a 

gyermekek nyugtalanok, mert megijedtek. „Ne félj, én itt vagyok; szerelmes 

vagyok kicsinységedbe; beleszerettem kicsinységedbe, a te semmidbe.” „Ne 

félj bűneid miatt, én nagyon szeretlek téged; én azért vagyok itt, hogy 

megbocsássak neked.” Ez Isten irgalmassága – hangsúlyozta a pápa, majd 

utalt egy szentre, aki sokat vezekelt, de az Úr egyre többet kért tőle, egészen 

odáig, hogy amikor a szent azt mondta Istennek, hogy már nem tud mit 

nyújtani számára. Az Úr ekkor így szólt: „Add nekem bűneidet.” 


