
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági csoport 

  19.00 Fiatal házasok 

Kedden  18.00 Kezdő katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.00 Haladó katekumen 

Pénteken 18.00 Gimnazisták ifjúsági csoportja 

Szombaton 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. A mai napon Urunk megkeresztelkedésének főünnepe van, amely 

egyben az évközi (farsangi) időszak kezdete. 

2. 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. 

3. A keresztények egységéért való közös imádság, vagyis az 

ökumenikus imahét január 17-én veszi kezdetét. Emiatt azon a 

héten, hétfőtől-péntekig reggelente lesznek szentmisék 

templomunkban. A részletes programról majd a következő 

Tanítványban számolunk be. 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2016. január 10. IX. évf. 2. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

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

http://www.cegledplebania.hu        szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu 

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

Urunk megkeresztelkedése – Évközi 1. vasárnap 

Abban az időben: A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek 

magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: 

„Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, 

akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és 

tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor a nép 

keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, 

megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. 

Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik 

kedvem.” 

Útravaló 

A Szentírásban a keresztelni ige eredeti jelentése: bemeríteni. Keresztelő 

János előre vetíti Jézus küldetését, amire az Atya küldi: mindazokat, akik 

általa akarnak élni, azokat bemeríteni tűzbe és Szentlélekbe. A tűzbe, hogy 

kiégesse belőlünk a bűnt, és Szentlélekbe, hogy újjászülessünk, mint Isten 

gyermekei.  
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Amikor Jézus odamegy Keresztelő Jánoshoz, aki a bűnbánat keresztségét 

hirdeti, akkor azt nem azért teszi, mert neki bűnbánatot kellene tartani, 

hanem mert teljesíteni akarja az Atya akaratát. Mert mi az Atya akarata? Az, 

hogy Jézus belépve a bűnös, Istentől elszakadt világba, kimentse az embert a 

pusztulásból és életet ajándékozzon neki. Erre a küldetésre keni föl Jézus 

emberi természetét a Szentlélek, hogy ezt az isteni küldetést megvalósítsa. 

Egész életének odaadásával harcol értünk, hogy megmentsen minket. Jézus 

teljesítette az Atya akaratát. És ÉN? 

Uram, Jézus Krisztus, kérlek téged, hogy lépj be az én bűnös életembe is! 

Kinyitom a lelkem ajtaját, hogy kiégesd belőlem a bűnt, s mindent, ami nem 

isteni. És kérlek, teremts engem újjá kegyelmeddel, hogy most már ne 

magamnak éljek, hanem neked, aki életedet adtad értem! 

Ferenc pápa az isteni irgalmasság szentévének meghirdetéséről 

Mint tudjuk, a Szentírásban az irgalmasság kulcsfogalom annak kifejezésére, 

hogy Isten hogyan bánik velünk. Ő nem csupán beszél a szeretetéről, hanem 

láthatóvá és tapinthatóvá is teszi. A szeretet soha nem maradhat elvont 

kifejezés. Természete szerint konkrét élet: szándék, magatartás, érzület, mely 

a mindennapi tettekben mutatkozik meg. Isten irgalmassága az ő irántunk 

viselt felelőssége. Felelősnek érzi magát értünk, vagyis a javunkat akarja; 

boldognak, örvendezőnek és derűsnek kíván látni bennünket. A keresztény 

ember irgalmas szeretetének ugyanezen a hullámhosszon kell mozognia. 

Miként az Atya szeret, úgy szeretnek a gyermekek. Ahogyan ő irgalmas, úgy 

kell nekünk is irgalmasnak lennünk egymás iránt. 

Az Egyháznak az a küldetése, hogy hirdesse Isten irgalmasságát, az 

evangélium dobogó szívét, melynek általa kell eljutnia minden ember 

szívéhez és elméjéhez. Az Egyház ennek a megbocsátó és önátadó szeretetnek 

a szolgálója és közvetítője az emberek között. Éppen ezért, ahol az Egyház 

jelen van, ott nyilvánvalóvá kell válnia az Atya irgalmasságának. 

Plébániáinkon, közösségeinkben, társulatainkban és mozgalmainkban – 

egyszóval bárhol, ahol keresztények élnek, mindenkinek rá kell találnia az 

irgalmasság oázisára. 

Isten irgalmassága az jelenti, hogy Isten érdemeinken felül szeret minket, 

bízik bennünk, s ezzel fordul felénk életünk minden napján. Mi naponta 

csukjuk és zárjuk egymás/önmagunk előtt az ajtót, Istennél azonban nem így 

van. Ő mindig készen áll a velem való kapcsolatra, életem minden helyzetére 

van megoldása. Az irgalmasság éve nem azt jelenti, hogy most bőségesebben 

adja Isten az áldását, ez becsapás lenne, Ő mindenható az év bármelyik 

napján. Ez az év inkább egy felhívás a világ keresztényeinek, hogy éljünk az 

irgalmasság ajándékával, s mi magunk is legyünk ennek közvetítői. A 

világnak szüksége van betlehemi csillagokra, miként a napkeleti bölcsek is 

így jutottak el a jászolban fekvő Jézushoz. A XXI. században nekünk kell 

jellé, eligazítási ponttá lennünk a világ számára, ami élő és személyes 

istenkapcsolat nélkül lehetetlen. 

Az élet igéje januárban 

Ha az első keresztényekhez hasonlóan mi is valóban tudatára ébrednénk, kik 

is vagyunk, mit is művelt bennünk, közöttünk és körülöttünk Isten irgalma, 

ámulatunkban nem bírnánk magunkban tartani az örömet, és sürgetést 

éreznénk, hogy megosszuk másokkal, hogy „hirdessük az Úr nagy tetteit”. 

Egymástól elszigetelten azonban nehéz, szinte lehetetlen hatékonyan 

tanúságot tenni annak az új közösségi létnek a szépségéről, amelyet Jézus 

hozott. 


