
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.00 Nyugdíjas klub 

15.30 Felsős ifjúsági csoport 

Szombaton 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. A keresztények egységéért való közös imádság, vagyis az 

ökumenikus imahét a mai nappal veszi kezdetét. Emiatt a héten, 

hétfőtől-péntekig reggelente 7 órakor lesznek szentmisék 

templomunkban. A részletes programot a másik oldalon találjuk meg. 

2. Január 18-án, hétfőn, az első ökumenikus alkalomnak mi leszünk a 

házigazdái a katolikus iskola ebédlőjében. Kérjük a híveket, hogy 

hozzanak felajánlásként egy tálca süteményt 17.30-ra a helyszínre. 

Előre is köszönjük! 

3. Január 18-án Árpádházi Szent Margit ünnepén 14 órakor magyar 

hazánkért imádkozunk a közösségi házban. 

4. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia országos gyűjtést hirdet 

2016. január 24-ére minden templomban az üldözött közel-keleti 

keresztények megsegítésére. 

5. Január 27-én indul plébániánkon a jegyesoktatás, vagyis a 

felkészülés a házasság szentségére. Ezen alkalmaink szerda este 8 

órától fognak kezdődni. Próbáljuk magunkat ebben egy kicsit 

aktivizálni, nézzünk szét környezetünkben, hogy kik szeretnének 

majd az idei évben házasságot kötni, s szóljunk nekik. 
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Évközi 2. vasárnap 

Evangélium 

Abban az időben: Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus 

anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. 

Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” 

Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” 

Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” 

Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 

két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat 

vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most 

merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. Amikor a 

násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák 

azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s 

szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már 

megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.” 

Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta 

dicsőségét, s tanítványai hittek benne. 

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


Útravaló 

Jézus a galileai Kánában részt vesz a falu nagy lakodalmán, ahol azt ünnepli 

az egész közösség, hogy két fiatal egymásra talált, beteljesült a várakozás az 

ő életükben. Általánosságban az akkori körülmények szegényes menyegzőt 

tettek lehetővé, hiszen kevés volt a munkalehetőség. A szűkös táplálkozás, 

az unalmas és nélkülözésekkel teli életet élték a falusiak, így nagyobb 

ünnepre és vígasságra ritkán került sor. Ez alól a lakodalom kivétel volt, 

ilyenkor hét napon át bőséges étkezés, gondtalan és vidám élet jellemezte a 

közösség összetartozását.  

Jézus, Mária és a tanítványok is meghívást kapnak erre a jelentős eseményre, 

ahol a Mester megkezdi nyilvános működését, s az első csodát véghezviszi. 

János evangéliuma Jézus működését az örömben szemléli – amit Kánában 

megkezd Krisztus, az az evangélium végéig, a feltámadás bizonyságáig 

meghatározza a szövegeket. Maga Jézus is, amikor azt mondja, „még nem 

jött el az én órám”, annak tükrében érti, hogy a csodák az elkövetkezett 

mennyek országának a megnyilvánulásai, bizonyítékai annak, hogy Isten 

hatékonyan és tevékenyen jelen van a világban. De ezek pusztán csak jelek, 

melyek a mi szemeinket akarják felnyitni. A beteljesedése mindennek csak a 

Getszemáni kertben történő imádságban fog nyilvánvalóvá válni, amikor 

Jézus az elkövetkezendő szenvedéseit szintén az Istenben való örömként éli 

meg, hiszen „ezért az óráért jött, most fog megdicsőülni az Emberfia” 

(elhozta számunkra a megváltás ajándékát és örömhírét, az Isten szeretetét). 

A mi életünkben sokszor az öröm és a szenvedés különválik, Jézus életében 

azonban teljes egységben volt, mindent az Atya iránti szeretet és 

engedelmesség jegyében élt meg. Én felismerem-e életemben az Isten 

csodáit, nálam az öröm és a szenvedés megférnek-e egymás mellett?  

   ÖKUMENIKUS IMAHÉT 

           2016. január 18 – 23-ig 
Időpontja Helye Igehirdető Házigazda 

18 (Hétfő) 

18°° 

KATOLIKUS 

ISKOLA EBÉDLŐ 

József Attila u. 16. 

Bereczky Örs 

Református  

Lelkipásztor 

Szecsődi Péter 

Katolikus Plébános 

Tiszteletbeli kanonok 

19 (Kedd) 

18°° 

EVANGÉLIKUS 

GYÜLEKEZET HÁZA 

Szolnoki út 

Szecsődi Péter 

Katolikus Plébános 

Tiszteletbeli kanonok 

Péter Zoltán 

Evangélikus 

Lelkipásztor 

20 (Szerda) 

18°° 

REFORMÁTUS 

FELSZEGI TEMPLOM 

Felház u. 22. 

Bálint Tibor 

Pünkösdi 

Lelkipásztor 

Bereczky Örs 

Református  

Lelkipásztor 

21 

(Csütörtök) 

18°° 

KATOLIKUS 

ISKOLA EBÉDLŐ 

József Attila u. 16. 

Hánka Levente 

Református  

Lelkipásztor 

Hajnal Zoltán 

Baptista 

Lelkipásztor 

22 (Péntek) 

18°° 

REFORMÁTUS 

NAGYTEMPLOM 

GYÜLEKEZETI TERME 

Iskola u. 1. 

Péter Zoltán 

Evangélikus 

Lelkipásztor 

Hánka Levente 

Református  

Lelkipásztor 

23 

(Szombat) 

18°° 

PÜNKÖSDI IMAHÁZ 

Dózsa György u. 15. 

Hajnal Zoltán 

Baptista 

Lelkipásztor 

Bálint Tibor 

Pünkösdi 

Lelkipásztor 

       „Arra hívattunk, hogy az ÚR nagy tetteit hirdessük!” (I. Péter 2,9.) 


