
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiúkör  

Kedd  18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.45 Felsős ifjúsági csoport 

18.00 Gimnazista csoport 

            Egyetemista csoport 

Szombat  9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. Jövő hét vasárnap a fél10es szentmisében lesz a gimnazistáink, 

felnőttjeink befogadási szertartása (keresztség, bérmálás), február 11-

én pedig az elsőáldozásra készülő gyermekeinké. 

2. A héten pénteken Urunk bemutatásának ünnepe lesz, vagyis 

Gyertyaszentelő Boldogasszony. Ez a nap egyben elsőpéntek is, tehát 

reggel 7 és este 18 órakor lesznek szentmisék a templomban. Ezen a 

napon betegeinket is meglátogatjuk.  

3. Szombaton pedig Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja, a 

vasárnapi szentmiséken így balázsáldást osztunk majd.  

4. Január 31-én, szerdán este 19.45ös kezdéssel indul plébániánkon 

a jegyesoktatás, vagyis a felkészülés a házasság szentségére. 

Próbáljuk magunk körül szétnézni, hogy kik szeretnének majd az idei 

évben házasságot kötni, s szóljunk nekik.   folytatás  
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Évközi 4. vasárnap 

Bementek Kafarnaumba. Szombaton mindjárt bement a zsinagógába és 

tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek 

hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Volt a zsinagógájukban egy 

ember a tisztátalan lélek hatalmában. Ez így kiáltott föl: ,,Mi közünk hozzád, 

Názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom ki vagy: az Isten 

Szentje!’’ Jézus megparancsolta neki: ,,Némulj el, és menj ki belőle.’’ A 

tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta őt, majd hngosan kiáltva kiment 

belőle. Erre mindnyájan elcsodálkoztak, s azt kérdezték egymástól: ,,Mi ez? 

Új tanítás, hatalommal? Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok 

engedelmeskednek neki?’’ Egyszerre elterjedt a híre Galilea egész vidékén.  

 

5. Egyházközségi kirándulás idén március 3-án, szombaton lesz, 

amelynek célja Kismaros lesz. A délelőtt folyamán a ciszterci 

nővérek szervezésében lelki programra készülhetünk (gyerekeknek 

külön program), délután pedig egy kis túrát szerveznénk. Jelentkezni 

Tamás atyánál, vagy Sági Anikónál lehetséges. Részletek a jövő heti 

Tanítványban. 

http://www.cegledplebania.hu/
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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. 

Az élet igéje januárban 

„A szomjazónak ingyen adok az élet vizének forrásából” 

Talán arra szomjazunk, hogy elfogadjanak, hogy meglegyen a helyünk a 

társadalomban, hogy megvalósíthassuk a terveinket… Jogos törekvések 

ezek, amelyek azonban önzéssel fertőzött forráshoz, önös érdekeinkbe 

zárkózáshoz, sőt a gyengékkel szembeni visszaélésekhez vezethetnek. Azon 

vidékek népei, ahol nincsenek tiszta vizű kutak, jól tudják, milyen tragikus 

következményekkel jár, ha híján vannak ennek a létfontosságú természeti 

kincsnek. 

Mégis, ha még mélyebbre ásunk a szívünkben, egy más fajta 

szomjúsággal is találkozunk, melyet Isten ültetett el benne: tekintsük az 

életünket ajándéknak, amelyet kaptunk, hogy továbbajándékozzuk. 

Merítsünk tehát a tiszta forrásból, az evangéliumból, és szabaduljunk meg a 

szeméttől, amely elzárja ezt a forrást. Hagyjuk, hogy magunk is a nagylelkű, 

befogadó és ingyenes szeretet forrásaivá alakulhassunk a többiek számára, és 

ne álljunk meg az elkerülhetetlen nehézségeknél az utunkon. 

„Minden pillanat, amikor megpróbáljuk élni az evangéliumot, olyan, 

mintha egy csepp élő vizet innánk. Minden egyes szeretet-tett felebarátaink 

iránt olyan, mint egy korty víz. Igen, mert ez az értékes és élő víz minden 

alkalommal feltör a szívünkből, amikor valódi szeretetre törekszünk 

mindenki iránt. Ez a forrás, Isten, annyi vizet küld, amennyire szükségünk 

van ahhoz, hogy kisebb-nagyobb szeretet-tettekkel mások szomjúságát 

oltsuk. S ha folytonosan adunk, a béke és az élet forrása egyre bőségesebben 

árad, és soha nem apad ki. És van egy másik titok is, amelyet Jézus feltárt, 

egy feneketlen kút, amelyből meríthetünk. Ha ketten vagy hárman 

összejönnek az ő nevében, és így szeretik egymást, akkor Ő közöttük van. S 

akkor valóban szabadok leszünk, eltölt a fény, és élő víz forrásai fakadnak a 

szívünkből. Jézus beteljesíti ígéretét, mert Ő maga lesz közöttünk, és tőle 

fakad a víz, mely örökké éltet.” 

Szentatya imaszándéka januárban 

Ázsia kisebbségeiért: Hogy az ázsiai országokban a keresztények és más 

vallási kisebbségek hitüket teljes szabadságban élhessék meg. 


