
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  17:30 Csemő felnőtt katekézis, 19:00 Fiatal házasok 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör,  

  18:00 Haladó katekumenek, 19:00 Igekör 

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök: 19:30 Kezdő katekumenek 

Péntek:  15:00 Szent Teréz lánykör 

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Szombat: 15:00 Ministráns foglalkozás 

Hirdetések 

1. Az adventi időben tartós élelmiszer gyűjtünk rászoruló családoknak 

karácsonyra. Az adományokat december 22-éig helyezhetik el a Szent Anna 

oltárnál. 

2. Az adventi időben minden hétköznap reggel fél 7-kor roráte misét tartunk 

a templomban, utána pedig szeretetvendégséget, agapét a közösségi házban. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

3. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának az ünnepét  

december 9-én, hétfőn tartjuk, tekintettel arra, hogy december 8-a idén 

vasárnapra esik. 

5. Karácsony közeledtével különösképpen is nézzünk szét azon beteg és idős 

testvéreink között, akik nem tudnak templomba járni, de örömmel vennék, 

ha az ünnepekig meglátogatná őket egy atya. Amennyiben van ilyen 

ismerősünk, jelezzük azt a sekrestyében vagy az irodában, hogy ezáltal ők is 

a szentségek vételével készülhessenek karácsonyra. 

6. Akik szeretnének szentgyónást végezni, adventi időben a vasárnap esti 

mise előtt fél 6-tól is biztosítunk erre lehetőséget. 

7. Zarándoklat indul a Szentföldre februárban Kiszel Mihály atya lelki 

vezetésével. A zarándoklatra nála lehet jelentkezni. További részletekről 

templomunk hirdetőtábláján olvashatnak.  

TANÍTVÁNY 

A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2019. december 8. XII. évf. 40. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

2700 Cegléd, Kossuth L. tér 3. +36-53-311-144 

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

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

Advent 2. vasárnapja 

Aki a nyomomba lép, az hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a 

saruját hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni. 

(Mt 3,11) 

 A Leviták könyvében azt olvassuk, hogy a főpap fölkenése után 

„megjelent az Úr dicsősége az egész közösségnek, s íme, tűz jött ki az Úrtól, 

amely megemésztette az egészen elégő áldozatot az oltáron.” (Lev 9,23-24) 

Ugyanerről olvasunk a templom felszentelésekor is: „ tűz szállt le az égből és 

megemésztette az egészen elégő s a vágó áldozatokat és az Úr dicsősége 

betöltötte a házat.” (2 Krón 7,1) Mindez előképe volt annak, ami pünkösd 

napján történt, amikor „szétoszló nyelvek jelentek meg, olyanok, mint a tűz, 

és leereszkedtek” a jelen lévőkre (ApCsel 2,4) A Szentlélek lángnyelvek 

formájában alászállt a tanítványok lelkébe, és lángra lobbantotta szívükben – 

lelkük oltárán – az isteni szeretet tüzét. Jézus a Lélek tüzére utalt, amikor azt 

mondta: „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre; s mennyire szeretném, 

ha már fellobbanna!” (Lk 12,49) Ő az, aki „Szentlélekkel és tűzzel 

keresztel”, ahogy erről Keresztelő Szent János tanúságot tett. (vö. Mt 3,11) 
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 A tüzet maga Isten gyújtja meg, csak Ő képes azt meggyújtani, mert 

Ő maga a tűz: „az Úr, a te Istened emésztő tűz.” (Kiv 4,24) Az adventi 

készület arról is szól, hogy esengve kérjük az Urat, szítsa fel bennünk a 

szeretetének tüzét. Az adventi gyertyagyújtás kifejezi ezt a lelkületet. 

Forduljunk bizalommal a közelgő Úrhoz, és kérjük tőle, hogy lobbantsa 

lángra a szívünket, tüzesítse át a lelkünket! 

Advent kívül és belül (második rész) 

Miért más a Gaudete, azaz örömvasárnap ünneplése? Advent harmadik 

vasárnapján a mise kezdő éneke (introitusa) a Gaudete in Domino kezdetű, a 

Filippiekhez írt levélből: „Örvendjetek mindig az Úrban, ... mert az Úr 

immár közel van hozzánk!” Túl vagyunk az advent felén, már ide látszik 

karácsony. A liturgia ezt a miseruha színében is kifejezi, a szigorú liláról 

rózsaszínűre változik. 

Ekkor mást kell tennünk, mint a többi vasárnapon? Érdemes itt már 

ráfordulnunk a „célegyenesre”: amit nem sikerült megtennünk, azt érdemes 

elengednünk, és már csak a fontosra figyelnünk. 

Adventi koszorút még azok is készítenek, akik talán nem is vallásosak. 

Ez csak egy szokás, vagy van más jelentősége is? A 19. században egy 

német evangélikus lelkész készítette az első adventi koszorút, és naponta 

mindig eggyel több gyertyát gyújtott rajta. Ennek egyszerűsített változata 

terjedt el aztán: vasárnaponként egy-egy gyertyával többet gyújtunk. A 

koszorú otthonainkba varázsolja a várakozást, a meghittséget, főleg, ha a 

család este le tud mellé ülni egy kis időre. A templomban persze nagy 

liturgikus műgonddal gyújtogatjuk a gyertyákat. Olyan kapocs a koszorú, 

amely se nem liturgikus, se nem profán. Paraliturgikus, amely összeköti 

otthonainkat templomainkkal. 

Miért négy gyertya van a koszorún? A négy vasárnapot jelzi a négy 

gyertya. Minden vasárnap eggyel többet gyújtunk meg: ahogy megyünk bele 

a sötétségbe, az egyre hosszabb éjszakákba, úgy nő a fény a koszorún, végül 

pedig a karácsonyfa borítja fénybe a leghosszabb éjszakát. 

Az adventi időszak egyben böjt ideje is. Van valamilyen előírás arra, 

hogy miként készüljünk testileg és lelkileg Jézus Krisztus 

megszületésére? Jelenleg nincs böjti előírás, de a visszafogottság, csend, 

több ima és lelki olvasmány mind ajánlott. Fontos azonban, hogy tiszta 

szívvel várakozhassunk: minél előbb éljünk a bűnbocsánat szentségével! 

Mi a mércéje a lemondásnak? Csupán az étkezés visszafogása elegendő? 

Bármi lehet, ahol a testem alapvető vágya, igénye helyett az előzetes 

elhatározásom győz. Lehet ez étel, ital, szórakozás, időbeosztás, korai kelés 

– a fontos az erkölcsi győzelem: nem a farok csóválja a kutyát. 

Az advent az újrakezdés ideje is. Hogyan tudjuk tartósabbá tenni az 

adventben még bennünk lévő jó szándékot? Írjunk naplót! Lelki naplót, 

elhatározásokról, vágyakról, jó ötletekről (a Szentlélek adja a jó ötleteket!), 

meglátásokról, érzésekről. Ezt olvassuk át és folytassuk januárban! 

A családi körbe vagy inkább a plébánia körébe való az adventi 

készülődés? A kereszténység 24 órás vállalkozás. Mindenütt ugyanazt éljük, 

az adott közösséghez, helyhez, időhöz hangolva.  

(Forrás: Magyar Kurír, Füzes Ádámot kérdezik adventről) 


