
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.00 Nyugdíjas klub 

15.30 Felsős ifjúsági csoport 

17.00 Bibliaóra 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Péntek  18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 18 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket. 

2. Örömmel hirdetjük, hogy hosszabb átmeneti idő után elkészült és 

folyamatosan megújul honlapunk, amely a következő címen érhető 

el: www.cegledplebania.hu Ezúton is megköszönjük Szvoren 

Tibornak és Burgmann Lászlónak az áldozatos munkájukat! 

3. Szerdán elindult plébániánkon a jegyesoktatás, vagyis a 

felkészülés a házasság szentségére. Ezen alkalmaink szerda este 8 

órakor kezdődnek. A most következő héten még lehet csatlakozni.  
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Évközi 4. vasárnap 

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, 

csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, 

ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel 

elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. 

Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet 

is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet 

türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is 

kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a 

rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság 

győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent 

elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek 

elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, 

és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, 

ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy 

gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor 

elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, 

homályosan látunk, akkor majd színről színre. 

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


Útravaló 

Az Ószövetségben megvolt pontosan és szabatosan az Isten-szeretet és a 

felebaráti szeretet parancsa. Mégis az ószövetségi emberek áhítata 

elsősorban nem a szeretet, hanem a törvény („igazság”) és a szertartások, 

áldozatok körül fejlődött ki. A szeretet valahogy a margón maradt, többé-

kevésbé a közgondolkozáson kívül. A felebaráti szeretet szabatosan meg van 

parancsolva; de mindig csak a nép- és törzstestvért értették felebaráton. Az 

Úr Jézus viszont azt mondja: „Új parancsolatot adok nektek.”  

Mennyiben új ez a parancsolat? Néhány mozzanatot emeljünk ki ezekből, 

ami újjá teszi. Mindenekelőtt új már azért is, hogy a két parancsot, az Isten 

szeretetét és a felebarát szeretetét egybefoglalja: ez nem két parancs. 

Ugyanazzal a szeretettel szeretjük Istent és felebarátainkat. Azt írja Szent 

János: „Ha valaki azt mondja: szeretem az Istent, felebarátját pedig gyűlöli, 

az hazug. Mert ha nem szereti testvérét, akit lát, Istent, akit nem lát hogyan 

szeretheti? És parancsunk van, hogy aki szereti Istent, szeresse testvérét is.”  

A második fontos szempont: a szeretet motiválása, megokolása. Miért kell 

szeretnünk Istent és felebarátunkat? Mert az Isten szeret bennünket. Istenből 

indul ki a szeretet, Istenre való vonatkozással kell szeretni Őt is, 

felebarátainkat is. Isten atyánk, szeretni kell, mint az atyát szeretni kell 

gyermekeinek; szeretni kell egymást, mint testvéreket. 

Harmadik újság az evangéliumi szeretetben az egyetemesség. Krisztus 

Urunk, mikor a szeretetről szól, tudatosan szembehelyezkedik a farizeusi 

tanítással: „Hallottátok, hogy mondatott a régieknek: Szeresd felebarátodat s 

gyűlöld ellenségedet”. (Ez sehol sem mondatik Mózes törvényében; de 

mondták, tanították a farizeusok és a qumrániak.) „Én pedig azt mondom 

nektek…” Az Úr világosan megmondja, hogy nincs határ a szeretetben. 

A negyedik újság: ez az evangéliumi szeretet-törvény nem egy törvény a sok 

közül: ez a törvény. „Ezen függ az egész törvény és a próféták” – vagyis 

minden benne van. Erről is szemléletes oktatást ad, amikor az utolsó ítéletet 

festi le, ahol egyetlen törvény alapján ítél: az irgalmas szeretet alapján. 

 

Heti szentjeink 

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe (Urunk bemutatása) 

Urunk Bemutatásának ünneplése a IV. századtól kezdve általános volt az 

Egyházban. Az Ószövetségben Isten prófétája által szólott, és vigasztalta 

választott népét, hogy a babiloni fogság után helyreállított templom, ha 

szegényesebb is mint a salamoni, de méltóságában messze felülmúlja, mert 

ide látogat el az Eljövendő. Simeon és Anna próféta-asszony pedig a 

Szentlélek ösztönzését követve lettek tanúi Isten ígérete beteljesedésének. A 

karácsonykor gyulladt isteni Fény egyre nagyobb világosságot áraszt. Azért 

szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az 

isteni Fény valóban kiáradjon és eltöltsön bennünket is. Legyen egész évünk 

során világosságunk Jézus, kövessük szavát, éljük meg szeretetét. 

Február 3. Szent Balázs püspök és vértanú 

A hagyomány szerint az örményországi Szebaszte városának volt a püspöke 

a IV. században. A börtönben megmentette egy gyermek életét, aki 

halszálkát nyelt. Ezért keleten és nyugaton már a VI. századtól kezdve kérik 

közbenjárását a torokbetegség ellen. 316-ban Liciniusz császár idejében 

lefejezték. Az ünnepéhez kötődő balázs-áldás a XVI. század óta terjedt el. 

Balázst a középkor óta a 14 segítő szent közé sorolják. 


