
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  15:30 Nyugdíjas klub 

  17:00 Biblia óra 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör  

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

Péntek:  15:00 Szent Teréz lánykör 

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Szombat: 9:30 Ministráns foglalkozás 

Hirdetések 

1. Január 6-a, hétfő Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe, ami parancsolt 

ünnep. A Templomban reggel 8-kor és este 6-kor lesz szentmise, a  

Magyarok Nagyasszonya Kápolnában fél 9-kor, Csemőben pedig délután 

fél 5-kor.  

2. Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Ezzel az ünneppel 

véget ér a karácsonyi idő, és megkezdődik az évközi. 

3. Már előre hirdetjük, hogy azok számára, akik az idei évben szeretnének 

szentségi házasságot kötni, a jegyeskurzus február 5-én, szerdán este 

háromnegyed 8-kor kezdődik. Figyelmeztessük erre ismerőseinket! 

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

A legyek fociznak az asztalon, az egyik közülük elmegy a mosdóba. Mikor 

visszajön, látja, hogy a többiek görcsbe rándulva fekszenek az asztalon. - Mi 

történt veletek? - kérdezi. Lefújták a meccset!    
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Karácsony utáni második vasárnap 

 S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya 

Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.  (Jn 1,14) 

 Ferenc pápa a következőt mesélte el karácsonykor: „egy bájos 

legenda szerint Jézus születésekor a pásztorok különféle ajándékokkal siettek 

a barlanghoz. Mindegyikük azt vitte magával, amije volt: egyik a munkája 

gyümölcsét, a másik valami értékeset. Ám miközben mindegyikük nagylelkű 

bőkezűséggel adakozott, volt köztük egy pásztor, akinek nem volt semmije. 

Miközben mind versengve mutatták be ajándékaikat, ő oldalt át, 

szégyenkezve. Egy idő után Szent József és Szűz Mária belefáradt a sok 

ajándék átvételébe – különösen Mária, aki a kezében tartotta a Kisdedet. 

Ekkor meglátta az üres kezű pásztort, és megkérte, jöjjön közelebb. Majd a 

kezébe adta Jézust. A pásztor megértette, hogy többet kapott, mint amennyit 

megérdemelt: a történelem legnagyobb ajándéka volt a kezei között.”  

 Isten karácsonykor ingyenesen nekünk ajándékozta magát. Bár nem 

érdemeltük meg, Ő mégis eljött közénk, hogy önmagával gazdagítson 

minket. Amikor úgy érzed, hogy üresek a kezeid, akkor tárd ki azokat Isten 

felé, hogy megtöltse ajándékaival.  

http://www.cegledplebania.hu/
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Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe 

 Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház, parancsolt 

ünnepként. Az epifánia – „epiphania Domini”, az „Úr megjelenése” – néven 

is ismert nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt 

elnevezés a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered. A IV. 

század elejétől lett ez a nap liturgikus ünneppé, és ennek szokása gyorsan 

elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresztények körében 312–325 

között kezdett terjedni mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a 

kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának 

ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre 

emlékeztet a vízszentelés) és Nyugaton a Háromkirályok látogatása lett. A 

római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. 

Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka, amely a 15. 

századtól kialakult szokás. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan 

megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; megáldja a benne 

lakókat, dolgozókat.  (Forrás: MKPK Sajtószolgálat) 

 Öt dolog, amit nem biztos, hogy tudsz a házszentelésről 

1. Minden házszenteléskor azért könyörgünk, hogy ”Maradj velünk, Urunk”, 

mert szeretnénk érezni, tapasztalni az Úr jelenlétét, nem csak a templomban, 

hanem a házunkban is. Ez a hit, hogy nem vagyunk egyedül, megerősít és 

örömmel tölt el bennünket. A ház soha nem üres, mert betölti Isten Jelenléte. 

Ezért szenteljük meg a házakat. 

2. A házszentelés egy újévi lelkesítő, jó szándékot, egységet és szeretetet 

megújító családi áldás. Istenre bízzuk otthonunkat, éjjeli álmunkat, 

magunkat, gyermekeinket és szeretteinket újra, Isten gondviselésébe ajánljuk 

az újévben kibontakozódó élettörténetünket, melynek jó része az otthon falai 

között alakulgat és történik meg, tehát ez közösségi imádság is, hívő 

elcsendesülés. 

3. Mivel hitünk nem magánügy, hiszen jelentős és jótékony következményei 

vannak saját életünkre és szeretetteink életére, vagy arra a 

“mikrotársadalomra”, amelyben élünk, a házszentelés egyben egy kifelé 

megvalósuló hitvallás is, és látható nyoma is marad az ajtófélfán: 20 + C 

(esetleg G) + M + B + 18. Ez különleges jelentést és tartalmat hordoz, 

mégpedig Krisztus áldásának hitelesítését a lakás ez évi betérő vendégei 

előtt, amire az ezt nem ismerők biztosan rá is fognak kérdezni… A rövidítés 

értelme: Christus Mansionem Benedicat!, azaz “Krisztus áldja meg az 

otthont!” (mások a három bölcs, Gáspár, Menyhért, Boldizsár nevének 

kezdőbetűihez ragaszkodnak). 

4. Mivel a nem látható világ társadalma, a szellemi lények és 

fejedelemségek, jó és bukott angyalok is látják a házszentelés nyomait – 

persze nemcsak az ajtófélfán, hanem a szellemi világban is –, így a 

lakásszentelésnek van egy ördögűző vetülete is. Védelmet ad a lelki 

kísértésekkel szemben, tisztítja otthonunk életterét, egyfajta nagytakarítás a 

szellemi tartományban. Hivatalos ördögűzéskor is elvégzik. 

5. Maga a szertartás kb. negyed óra, a pap vagy a diakónus imákat mond, mi 

felelgetünk a kérdéseire, de ez nem igényel előképzettséget vagy speciális 

tudást. Majd szobáról szobára jár és meghinti az otthon minden részét 

szentelt vízzel. Tehát: már tárcsázd is a papod, és kérj házszentelést, amit 

általában Vízkereszt idején (Szilveszter és Nagyböjt között) szoktak 

elvégezni. (Írta Világos Miklós atya) 


