
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 leánykör 

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Szombat: 9:30 ministráns foglalkozás 

Hirdetések 

1. Január 29-én, szerdán délután 5 órától szülői megbeszélést tartunk az 

ősszel elsőáldozásra készülő gyermekek szülei számára a plébánián. Ez egy 

fontos megbeszélés, amire kérjük az érintetteket, hogy jöjjenek el! 

2. Február 1-jén kerül megrendezésre a 25. Keresztény Bál a Művelődési 

Központ kamaratermében. Jegyek elővételben vásárolhatók Turai Évánál 

(30-916 8176) és Huszárné Baranyi Andreánál (30-444 8481). Mindenkit 

szeretettel várunk! 

3. Jövő vasárnap Urunk bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszony) 

ünnepe. 

4. 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 legviccesebb templomi hirdetésekből: „Kedves Hölgyek, ne feledkezzenek el a 

jótékonysági vásárról. Itt az idő megszabadulni a lakásukat megtöltő felesleges 

dolgoktól. Hozzák el a férjeiket is!”***„Az önbizalom erősítésére létrejött csoport 

csütörtök este hét órakor találkozik a plébánián. Kérjük, a hátsó ajtót használják!” 

TANÍTVÁNY 

A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2020. január 26. XIII. évf. 47. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

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

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

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

Isten Igéjének vasárnapja 

 A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál 

árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad.  (Iz 9,1) 

 Izajás próféta Jeruzsálemben élt és működött. Hivatását Kr.e. 739-ben 

kapta meg a Templomban. A fenti idézet tehát a Krisztus előtti 8. században 

hangzott el. Szent Máté evangelista a Szentlélektől sugalmazva úgy ítélte, 

hogy Jézus, amikor elkezdte nyilvános működését, beteljesítette ezt az izajási 

próféciát (vö. Mt 4,13-16). Isten Igéje, amit századokkal korábban hangzott 

el, végül is beteljesedett.  

 Az Isten Igéje nem meghiúsuló ige. Amit Isten kimond, azt meg is 

valósítja. Péter, aki megvallja Jézusnak, hogy „Tiéd az örök életet adó 

tanítás” (Jn 6,68), később óva inti a rábízottakat, hogy könnyelműen vegyék 

az Isten szavát: „Súlyos prófétai beszéd birtokában vagyunk, amelyre jól 

teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra.” (2Pét 1,19) Isten 

Igéjének vasárnapján hálatelt szívvel forgassuk a Szentírást. Vegyük le a 

könyvespolcról, poroljuk le, és – ha eddig nem tettük volna – olvassuk 

minden nap. 
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Bevezetés a 2020-as imahét témájába (második rész) 

 (…) Az embereknek ez a sokszínű és ellentmondásos csoportja 

zátonyra fut „egy szigeten” (27,26). Ugyanabban a hajóban hánykolódnak, és 

úticéljuk is ugyanaz, ahol az emberek egysége a szigetlakóktól kapott 

vendégszeretetben lesz nyilvánvalóvá. Amint összegyűlnek, a tűz körül 

olyan emberektől körülvéve, akik nem ismerik és nem is értik őket, a 

hatalmi, társadalmi különbségek eltűnnek. A kétszázhetvenhat ember többé 

már nincs kitéve a kiszámíthatatlan természeti erőknek, hanem az Isten 

szerető gondviselése öleli át őket, mégpedig olyan embereken keresztül, akik 

„nem mindennapi emberséget” (28,2) mutattak irántuk. Fáznak és vizesek, 

meg szeretnének száradni és melegedni a tűznél, éhesek, és ételt adnak 

nekik. Mindaddig védett helyen vannak, amíg nem tudják biztonságosan 

folytatni útjukat. (…) 

Ökumenikus imahét Cegléden 

 Röviden szeretném megosztani a kedves olvasóval, amit a keddi 

összejövetelen tapasztaltam, aminek az evangélikusok voltak a házigazdái. 

Az alkalom elején Szlaukó-Bobál Orsolya evangélikus lelkipásztor 

köszöntötte az egybegyűlt kb. 80 hívet. Ezt követően a Szentlelket hívtuk 

segítségül. Jöjj Szeretet Lelke! Jöjj, Egység Lelke! Ezután bűnbánatot 

tartottunk, keresve a kiengesztelődést Istennel és keresztény testvéreinkkel. 

Az összejövetel középpontjában Isten Igéje állt: meghallgatunk egy zsoltárt, 

egy részt az Apostolok Cselekedetéből és Máté evangéliumából. Bereczky 

Örs református lelkész hirdette nekünk az igét, és buzdított minket, hogy 

hagyatkozzunk rá az isteni gondviselésre, és működjünk együtt vele 

engedelmes lélekkel. Az imaalkalmat a közös imádság és áldás zárta le. 

Megható volt hallani, ahogy a hívek könyörögtek a gyülekezetekért, és 

részesülni a különböző felekezetek lelkészeinek áldásában. Az egység 

pillanata volt ez, ahol reformátusok, evangélikusok, baptisták, pünkösdiek és 

katolikusok együtt imádkoztak. Ezután szeretetvendégség következett, 

amiben a házigazdák példát adtak arra, ami az imahét mottója: „igen 

emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28,2)  

Tamás atya 

Isten Igéjének vasárnapja 

 2019. szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján 

tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa Aperuit illis (Megnyitotta nekik) 

kezdetű apostoli levelét, amelyet motu proprio formájában írt, s amelyben 

elrendelte az Isten igéjének vasárnapját, amit az egyházi évközi idő harmadik 

vasárnapjára helyez. Ferenc pápa apostoli levele válasz sok-sok hívő 

kérésére, akik azt óhajtották, hogy az Egyház ünnepelje meg Isten igéjének 

vasárnapját. (...) 

 Az új ünnep szándékosan kerül az évközi idő kezdetére: január 

második felében az ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amikor el lehet 

mélyíteni a kapcsolatokat a Biblián keresztül a zsidó hívekkel, és együtt lehet 

imádkozni a keresztények egységéért a többi keresztény felekezet tagjaival 

együtt. Ferenc pápa arra buzdít, hogy ezt a vasárnapot ünnepnapként éljük 

meg, a liturgiában a Biblia trónusra helyezésével, mely nyilvánvalóvá teszi, 

hogy Isten igéjének normatív, meghatározó értéke van a közösség számára. 

A püspökök ezen a vasárnapon avathatják a lektorokat, akik a szolgálatukkal 

Isten igéje hirdetésének fontosságát hangsúlyozzák. (…) Forrás: Magyar 

Kurír 


